
Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  11-02-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο,  Δημ.  Συμβoύλoυς,  ως μέλη,  σύμφωνα με τις

α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017  και  β)με  αριθμό  90/2018  αποφάσεις  Δημοτικού

Συμβουλίου Κορινθίων,  συvεδρίασε  σήμερα τηv  11η Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα της  εβδoμάδας

Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 4636/07-02-2019

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα

μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός  Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)Ζήμος  Κων.,  3)Βλάσσης  Δημ.,  4)Καμπούρης  Χαρ.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  5)Ζώγκος  Ανδ.,  6)Μπάκουλης  Δημ.,

7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ  20  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  τo  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση

πρακτικών  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ  προϋπολογισμού  μελέτης  755.888,16€  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)»

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 18/304/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν

οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  αρ.

26/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν

θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  η  14-09-2018.   Ο  διαγωνισμός  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60785.

  Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπόψη  της  Επιτροπής  το  από  20-09-2018  πρακτικό

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών,  το  οποίο  ολοκληρώθηκε  μετά  από  διαδοχικές  συνεδριάσεις,  της  επιτροπής
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αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, των: 

Οικονομικός φορέας Α/Α προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 109728
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

Ο.Ε.
110471

Οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα  αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι

«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των  προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε

οικονομικού φορέα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: 

  1)Ο  οικονομικός  φορέας  με  την  επωνυμία  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  ΑΕ  υπέβαλλε

προσφορά για το τμήμα 1 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού,  κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο

ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής

αξιολόγησης,  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και

βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 311361-1/14-01-2019 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς.

  2)Ο οικονομικός φορέας με  την επωνυμία  KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.  υπέβαλλε

προσφορά για τα τμήματα 1, 2, 3 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, κατέθεσε σχετικά έγγραφα

στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τα  οποία  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  από 20-09-2018  πρακτικό  της

επιτροπής αξιολόγησης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά

της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 100033945_19/16-01-2019 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας.

  3)Ο οικονομικός φορέας ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλε προσφορά για το

τμήμα 3 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, κατέθεσε σχετικά έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της και βεβαιώθηκε αυτή με

το αρ. 18-01-2019 έγγραφο της τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.. 

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή αποσφράγισε  τους  φακέλους  με  τα  δικαιολογητικά  που απέστειλαν  οι

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική

ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στο  σύστημα  και  όπως  ορίζεται  από  την  Διακήρυξη  και

συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Οικονομικός φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 31420
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 31470
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31676

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι:
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α) του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

β) της εγγύησης συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5

και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης,

διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε οι

προσφορές τους προωθούνται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση της τεχνικής

προσφοράς αυτών.

Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των

ως άνω οικονομικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ.

26/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τους όρους της

αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού,  ενώ ελέγχθηκε η πληρότητα των εγγράφων

που απαιτούνται σύμφωνα με το πεδίο «Β. Λοιπές απαιτήσεις» της εν λόγω μελέτης.  Ελέγχθηκαν

η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών ανά οικονομικό φορέα με τις ως άνω αναφερόμενες

απαιτήσεις, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

  Στην  τεχνική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  Α.Ε.  η

επιτροπή  αξιολόγησης  διαπίστωσε  ασυμφωνίες  και  ελλείψεις  της  υποβληθείσας  τεχνικής

προσφοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις της αριθμ. 26/2018 μελέτης και της αριθμ. 25577/31-07-

2018  διακήρυξης  διαγωνισμού,  όπως ακριβώς και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  από 20-09-2018

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κι όσον

αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για το τμήμα 1 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, η επιτροπή

αξιολόγησης  διαπίστωσε ασυμφωνίες  και  ελλείψεις  της  υποβληθείσας  τεχνικής  προσφοράς  σε

σχέση με τις απαιτήσεις της αριθμ. 26/2018 μελέτης και της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης

διαγωνισμού,  ενώ για τα τμήματα 2 και 3 η τεχνική του προσφορά βρέθηκε σύμφωνη με τους

όρους της  διακήρυξης και  τις  απαιτήσεις  της μελέτης για τα τμήματα αυτά,  όπως ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρεται στο από 20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η

επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε πως αυτή είναι  σύμφωνη με  όλους  τους  όρους της  αριθμ.

25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και τις απαιτήσεις της αριθμ. 26/2018 μελέτης για το

τμήμα 3.

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται: α)τον αποκλεισμό της προσφοράς της

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» από τη συνέχιση του

διαγωνισμού, β)τον αποκλεισμό της προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για

το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου»  από τη συνέχιση του διαγωνισμού, και την προώθηση αυτής

για  το  Τμήμα  2  «Είδη  οπωροπωλείου»  και  το  Τμήμα  3  «Έτοιμα  γεύματα  μουσικού  σχολείου

Κορίνθου»,  ήτοι  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών,  γ)την

προώθηση της προσφοράς της ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για το Τμήμα 3 «Έτοιμα

γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου», ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
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προσφορών, δ)την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» και

την επανάληψη του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο τμήμα.  

  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το

αριθμ.  2981/25-01-2019  έγγραφο του  Δήμου  Κορινθίων,  ορίστηκε  για  τις  28-01-2019  και  ώρα

11:00.

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 28-01-2019 πρακτικό

αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το

οποίο αποσφραγίστηκαν μόνο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, των οποίων οι

προσφορές έγιναν αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Αναφορικά

με το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτές περιελάμβαναν

τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.  Οι οικονομικές προσφορές των δύο οικονομικών

φορέων έχουν ως εξής: 1)Για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» η οικονομική προσφορά του

οικονομικού φορέα  KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των

49.662,91€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 56.119,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  2)για το Τμήμα 3

«Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.  ανέρχεται  στο  συνολικό ποσό των 73.480,20€ πλέον

Φ.Π.Α.  και  στα  91.115,45€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  η  οικονομική  προσφορά  του

οικονομικού φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των

61.709,10€  πλέον  Φ.Π.Α.  και  στα  76.519,28€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α..   Η  επιτροπή

αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι ως άνω οικονομικές προσφορές πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις και

προϋποθέσεις  που  ορίζονται  στο  Άρθρο  2.4.4  «Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  <Οικονομική

Προσφορά>»  της  διακήρυξης  διαγωνισμού.   Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  2.4.4  της  διακήρυξης

διαγωνισμού για το Τμήμα 3 το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνεπώς η προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  για  το  Τμήμα  3,  όπως  ακριβώς  και

αναλυτικά αναφέρεται στο από 28-01-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

  Η  επιτροπή  αξιολόγησης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  εισηγείται  στην  Οικονομική

Επιτροπή:

1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE

CATERING A.E. για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου»,

όπως αναγράφονται στον Πίνακα Ι του από 28-01-2019 πρακτικού της [ποσό κατακύρωσης

προ ΦΠΑ: 49.662,91 €] και με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε

φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσής  του,  όπως αυτή

προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ.

Ενότητας Κορινθίας (Βλ. Άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης).  Η προσφορά της «KORINTHIAN

PALACE CATERING A.E.» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο

των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 2.
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2. την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  αναδόχου  του  οικονομικού  φορέα  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Α.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την

σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του από

28-01-2019 πρακτικού της [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 61.706,10 €].  Η προσφορά της

«ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Α  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ»  προχωρά  στην  επόμενη  φάση  του

διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 3.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: (Α)την έγκριση των α)από 20-09-2018 πρακτικού

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, και β)από 28-01-2019

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισμού για την εν θέματι  προμήθεια, (Β)την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών

φορέων  1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  Α.Ε.  για  το  Τμήμα  1  «Είδη  παντοπωλείου»  και

2)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου», (Γ)την αποδοχή

των  προσφορών  των  οικονομικών  φορέων  1)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.  για  το

Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου»

και  2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού

σχολείου Κορίνθου» και την προώθηση των εν λόγω προσφορών στο στάδιο αποσφράγισης και

αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών προσφορών, (Δ)την ανάδειξη: 1)του οικονομικού

φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των

ειδών του  Τμήματος  2 «Είδη οπωροπωλείου»,  για  το  οποίο  η  προσφορά του  ανέρχεται  στο

συνολικό ποσό των 49.662,91€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 56.119,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

και 2)του οικονομικού φορέα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια των

ειδών του  Τμήματος  3  «Έτοιμα  γεύματα  για  την  σίτιση των  μαθητών του Μουσικού  Σχολείου

Κορίνθου», για το οποίο η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 61.709,10€ πλέον

Φ.Π.Α.  και  στα  76.519,28€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  (Ε)την  κήρυξη  του  διαγωνισμού  σε

άγονο  για  το  Τμήμα  1  «Είδη  παντοπωλείου»  και  τη  ματαίωσή  του  για  τα  είδη  αυτά,  (ΣΤ)την

επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας για τα

είδη του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού

και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης με επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 26/2018

μελέτης και επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών

του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου», σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται

στο από 20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής

αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει  τα  α)από  20-09-2018  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά

από διαδοχικές  συνεδριάσεις,  και  β)από 28-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

οικονομικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης του  ανοιχτού  διεθνούς  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60785 για σύναψη

δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  ΕΙΔΩΝ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

  Β.-  Αποκλείει  -  απορρίπτει  από  τον  διαγωνισμό  τις  προσφορές  των  οικονομικών  φορέων:

1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό

109728  για  το  Τμήμα  1  «Είδη  παντοπωλείου»  της  αριθμ.  25577/31-07-2018  διακήρυξης

διαγωνισμού  και  της  με  αριθμ.  26/2018  μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και  2)KORINTHIAN

PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για το

Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με

αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, διότι οι τεχνικές προσφορές τους δεν πληρούν τις

απαιτήσεις και τους όρους της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ.

26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό

της παρούσης και στο από 20-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Αποδέχεται τις προσφορές των οικονομικών φορέων 1)KORINTHIAN PALACE CATERING

A.E.  με  αύξοντα  αριθμό  προσφοράς  συστήματος  τον  αριθμό  110301  για  το  Τμήμα  2  «Είδη

οπωροπωλείου»  και  το  Τμήμα  3  «Έτοιμα  γεύματα  Μουσικού  Σχολείου  Κορίνθου» της  αριθμ.

25577/31-07-2018  διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  με  αριθμ.  26/2018  μελέτης του  ως  άνω

διαγωνισμού και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς

συστήματος τον αριθμό 110471 για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»

της αριθμ.  25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως

άνω  διαγωνισμού,  οι  οποίες  προχώρησαν  στο στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και

στο από 20-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας ως εξής:

1)τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» με αύξοντα

αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 2
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«Είδη οπωροπωλείου»  της αριθμ.  25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ.

26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη

κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσής  του,  όπως  αυτή

προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας

Κορινθίας, ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ
13%

Β 11.1 Πατάτα ΚΙΛΟ 5.100 0,87 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,861 4.391,10 €
Β 11.2 Τομάτα ΚΙΛΟ 2.150 1,78 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,762 3.788,30 €
Β 11.3 Αγγούρι ΖΕΥΓΟΣ 1.610 0,57 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,564 908,04 €
Β 11.4 Κρεμμύδια 

ξερά ΚΙΛΟ 1.610 1,26

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,247 2.007,67 €

Β 11.5 Μαϊντανός ΤΕΜ 580 1,39 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 798,08 €
Β 11.6 Λεμόνι ΚΙΛΟ 1.220 1,15 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 1.389,58 €
Β 11.7 Μαρούλι ΤΕΜ 1.230 0,62 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,614 755,22 €
Β 11.8 Άνηθος ΤΕΜ 290 1,39 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 399,04 €
Β 11.9 Κρεμμύδι 

φρέσκο ΤΕΜ 205 1,87

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,851 379,46 €

Β 11.10 Καρότο ΚΙΛΟ 1.010 1,03 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,020 1.030,20 €
Β 11.11 Σέλινο ΤΕΜ 530 1,5 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,485 787,05 €
Β 11.12 Σκόρδο ΤΕΜ 530 0,47 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,465 246,45 €
Β 11.13 Λάχανο ΚΙΛΟ 895 1,06 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,049 938,86 €
Β 11.14 Φασολάκια ΚΙΛΟ 170 3,8 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,762 639,54 €
Β 11.15

Μελιτζάνες 
ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΚΙΛΟ 90 1,77

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 157,68 €

Β 11.16 Μελιτζάνες 
ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 170 1,77

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 297,84 €

Β 11.17 Κολοκυθάκι ΚΙΛΟ 170 2,21 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,188 371,96 €
Β 11.18 Πιπεριά 

πράσινη ΚΙΛΟ 120 1,83

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 217,44 €

Β 11.19 Πιπεριά 
κόκκινη ΚΙΛΟ 70 1,83

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 126,84 €

Β 11.20 Σπανάκι ΚΙΛΟ 530 1,3 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,287 682,11 €
Β 11.21 Πορτοκάλι ΚΙΛΟ 1.950 1,22 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 2.355,60 €
Β 11.22 Μήλο ΚΙΛΟ 4.120 1,24 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,228 5.059,36 €
Β 11.23 Μπανάνα ΚΙΛΟ 4.100 1,53 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,515 6.211,50 €
Β 11.24 Μανταρίνι ΚΙΛΟ 1.272 1,22 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 1.536,58 €
Β 11.25 Αχλάδι ΚΙΛΟ 2.350 2,58 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,554 6.001,90 €
Β 11.26 Ροδάκινο ΚΙΛΟ 530 2,5 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,475 1.311,75 €
Β 11.27 Πεπόνι ΚΙΛΟ 680 1,15 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 774,52 €
Β 11.28 Καρπούζι ΚΙΛΟ 1.720 0,5 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,495 851,40 €
Β 11.29 Σταφύλι 

ραζακιά ΚΙΛΟ 520 3,5

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,465 1.801,80 €

Β 11.30 Βερύκοκο ΚΙΛΟ 540 1,63 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,614 871,56 €
Β 11.31 Κεράσι ΚΙΛΟ 188 4,29 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 4,247 798,44 €
Β 11.32 Φράουλα ΚΙΛΟ 690 2,6 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,574 1.776,06 €

      ΣΥΝΟΛΟ 49.662,91 €
      ΦΠΑ 13% 6.456,18 €

ΣΥΝΟΛΟ 56.119,09 €
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 2)τον  οικονομικό φορέα με  την  επωνυμία  «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  με

αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για την προμήθεια των ειδών του

Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της

αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω

διαγωνισμού, ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

Γ.1

Έτοιμα γεύματα 
για την σίτιση των 
μαθητών του 
Μουσικού 
Σχολείου Κορίνθου

ΤΕΜ 35.670 2,06 1,73 61.709,10

ΣΥΝΟΛΟ 61.709,10

ΦΠΑ 24% 14.810,18
ΣΥΝΟΛΟ 76.519,28

όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσης και  στο από  28-01-2019

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Ε.- Κηρύσσει άγονο τον εν θέματι διαγωνισμό για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ.

25577/31-07-2018  διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  με  αριθμ.  26/2018  μελέτης του  ως  άνω

διαγωνισμού, για το οποίο οι  προσφορές που κατατέθηκαν δεν έγιναν δεκτές,  καθώς δεν ήταν

σύμφωνες με τη διακήρυξη με αρ.  25577/31-07-2018 και  τη μελέτη  με αρ.  26/2018 και  ως εκ

τούτου τον ματαιώνει για τα είδη του τμήματος  αυτού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται

στο  ιστορικό  της  παρούσης  και  στο  από  20-09-2018  πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού.

  ΣΤ.- Ορίζει την επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

των ειδών του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της με αρ. 26/2018 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΙ  ΕΤΟΙΜΩΝ  ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 616.170,68€ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.),  επανεγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  τον  ενδεικτικό

προϋπολογισμό  της  υπ’  αριθμ.  26/2018  μελέτης,  ορίζει  την  με  ανοιχτό  διεθνή  ηλεκτρονικό

διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της

εν λόγω προμήθειας και επανακαθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς

ανοικτού  διαγωνισμού,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εν

λόγω προμήθειας ως εξής:
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ) 

Επωνυμία Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση Κολιάτσου 32

Πόλη Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός 20131

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR 253

Τηλέφωνο 2741362808

Φαξ 2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.kamtsiora@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Καμτσιώρα Έλλη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση  :
www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr ή από http  ://ww  w  .  korinthos  .  gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της (συνολικής) σύμβασης φαίνεται παρακάτω : 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε € με ΦΠΑ)

1ο έτος 183.049,83 19.864,61 7.258,82 210.173,26

2ο έτος 354.334,64 39.446,14 12.216,64 405.997,42

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 

2 έτη
537.384,47 59.310,75 19.475,46 616.170,68

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

1.  Ο Δήμος Κορινθίων. 

http://www.korinthos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:

Α/Α ΚΑ ΕΙΔΟΣ
Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)
1ου έτους 

Ποσό 
(σε € με ΦΠΑ)

2ου έτους 

1 15/6481.0002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

52.057,47 124.433,07

2 10/6063.0002 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 189,84 339,00

3 15/6063.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 6.074,88 10.848,00

4 20/6063.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 15.187,20 27.120,00

5 30/6063.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 0,00 5.763,00

6 35/6063.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 0,00 5.085,00

7 45/6063.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 949,20 1.695,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(με ΦΠΑ) 74.458,59 175.283,07

του προϋπολογισμού δύο οικονομικών ετών του Δήμου Κορινθίων.

Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου.

2.  το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής : 

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)

1ου έτους

Ποσό 
(σε € με ΦΠΑ)

2ου έτους

1 15-6481.001

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΙΣΣΙΤΟΥΝΤΩΝ 144.791,01 242.321,06

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3.316,78 6.243,02

 ΣΥΝΟΛΟ 148.107,79 248.564,08

3.  το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) : 

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)

1ου έτους

Ποσό 
(σε € με ΦΠΑ)

2ου έτους

1 15-6063.001
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 
ΕΙΔΟΣ

1.898,40 3.390,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.898,40 3.390,00

4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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Α/Α ΕΙΔΟΣ

Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)

1ου έτους

Ποσό 
(σε € με ΦΠΑ)

2ου έτους

1
ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4.746,00 8.475,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.746,00 8.475,00

5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α ΕΙΔΟΣ

Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)

1ου έτους

Ποσό 
(σε € με ΦΠΑ)

2ου έτους

1
ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.847,60 5.085,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.847,60 5.085,00

Η δαπάνη θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια :
1) τροφίμων, 
2) γάλακτος εργαζομένων 

για το Δήμο Κορινθίων και τα Νομικά του πρόσωπα για δύο έτη.
Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ

1 1550000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα
2 15511100-4 Παστεριωμένο γάλα
3 15542300-2 Τυρί φέτα
4 15541000-2 Επιτραπέζιο τυρί
5 15544000-3 Σκληρό τυρί
6 15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα
7 15543000-6 Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά
8 15542200-1 Μαλακό τυρί
9 15551300-8 Γιαούρτι
10 15431100-9 Μαργαρίνη
11 15411100-3 Φυτικά έλαια
12 15411110-6 Ελαιόλαδο
13 15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
14 15625000-5 Σιμιγδάλι
15 15612210-6 Καλαμποκάλευρο
16 15612420-1 Μείγματα αρτοποιίας
17 15884000-8 Τροφές για μωρά
18 15821200-1 Γλυκά μπισκότα
19 15898000-9 Μαγιά
20 15880000-0 Ειδικά προϊόντα διατροφής
21 15821110-3 Φρυγανιές
22 03211300-6 Ρύζι
23 15613311-1 Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
24 15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών
25 15331425-2 Τοματοπολτός
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26 15331423-8 Τομάτες σε κονσέρβα
27 03212211-2 Φακές
28 3221210-1 Φασόλια
29 03212212-9 Ρεβίθια
30 15332290-3 Μαρμελάδες
31 15831600-8 Μέλι
32 15831000-2 Ζάχαρη
33 15830000-5 Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
34 03222120-0 Καρύδες
35 15842200-4 Προϊόντα σοκολάτας
36 15833000-6 Ζαχαρώδη προϊόντα
37 15872400-5 Αλάτι
38 15872200-3 Μπαχαρικά
39 15872100-2 Πιπέρι
40 15872000-1 Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά
41 15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο
42 15870000-7 Καρυκεύματα και αρτύματα
43 15865000-9 Αφεψήματα βοτάνων
44 15864100-3 Τσάι σε φακελάκια
45 15841000-5 Κακάο
46 15861000-1 Καφές
47 15842210-7 Ρόφημα σοκολάτας
48 15860000-4 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
49 15981000-8 Μεταλλικό νερό
50 15982000-5 Αναψυκτικά
51 15982100-6 Φρουτοχυμοί
52 15131620-7 Κιμάς από βοδινό κρέας
53 15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας
54 15113000-3 Χοιρινό κρέας
55 15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά
56 15851000-8 Αλευρώδη προϊόντα
57 15112130-6 Κοτόπουλα
58 03142500-3 Αυγά
59 03311000-2 Ψάρια
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (τμήματος 1)

Α. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)

ΤΜΗΜ
Α

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
CPV

Μονάδ
α

μέτρη
σης

Ποσότ
ητα 
1ου

έτους

Ποσότητ
α 

2ου έτους

Τιμή ανά
Μ.Μ.

ΦΠΑ
13% 
(1ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
με ΦΠΑ
1ου έτους

ΦΠΑ
13%
(2ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(2ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ 

(2ου έτους)

Μερική
Δαπάνη
με ΦΠΑ
2ου έτους

Συνολική
δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

 (2 ετών)

Συνολική
δαπάνη με

ΦΠΑ 
(2 ετών)

 Α.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ          
 

  

Α.1.1 Γάλα εβαπορέ (410 γρ)
155000
0-3

ΤΕΜ 1.200 5.000,00 1,00 156,00  1.200,00 1.356,00 650,00  5.000,00 5.650,00 6.200,00 7.006,00

Α.1.2
Γάλα εβαπορέ Βρεφικό 
(410 γρ)

155110
00-3

ΤΕΜ 90 200,00 2,00 23,40  180,00 203,40 52,00  400,00 452,00 580,00 655,40

Α.2 ΕΛΑΙΑ              

Α.2.1. Ελαιόλαδο (1 λίτρο)
154111
10-6

ΤΕΜ 1.600 5.500,00 6,20 1.289,60  9.920,00 11.209,60 4.433,00  34.100,00 38.533,00 44.020,00 49.742,60

Α.3 ΑΛΕΥΡΑ -ΣΙΤΗΡΑ              

Α.3.1
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις (1 kg)

156121
20-8

ΤΕΜ 800 2.500,00 1,19 123,76  952,00 1.075,76 386,75  2.975,00 3.361,75 3.927,00 4.437,51

Α.3.2
Φρυγανιές σίτου πακέτο 
(255 γρ)

158211
10-3

ΤΕΜ 1.000 1.800,00 0,90  216,00 900,00 1.116,00  388,80 1.620,00 2.008,80 2.520,00 3.124,80

1 Α.4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ              

A.4.1 Ρύζι γλασέ (500 gr)
032113
00-6

ΤΕΜ 1.000 5.000,00 1,28 166,40  1.280,00 1.446,40 832,00  6.400,00 7.232,00 7.680,00 8.678,40

A.5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ              

A.5.1
Μακαρόνια Νο 6 (500 
gr)

158500
00-1

ΤΕΜ 1.050 4.900,00 0,88 120,12  924,00 1.044,12 560,56  4.312,00 4.872,56 5.236,00 5.916,68

A.5.2
Μανέστρα μέτρια (500 
gr)

158500
00-1

ΤΕΜ 1.000 2.000,00 0,88 114,40  880,00 994,40 228,80  1.760,00 1.988,80 2.640,00 2.983,20

A.5.3 Χυλοπίτες (500 γρ)
158500
00-1

ΤΕΜ 1.600 2.000,00 1,98 411,84  3.168,00 3.579,84 514,80  3.960,00 4.474,80 7.128,00 8.054,64

A.5.4
Τραχανάς γλυκός (500 
γρ)

158500
00-1

ΤΕΜ 1.000 1.560,00 2,00 260,00  2.000,00 2.260,00 405,60  3.120,00 3.525,60 5.120,00 5.785,60

A.6 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ              

A.6.1
Τοματοπολτός (πελτές ) 
διπλής συμπύκνωσης  
(410 gr)

153314
25-2

ΤΕΜ 1.500 5.000,00 1,38  496,80 2.070,00 2.566,80  1.656,00 6.900,00 8.556,00 8.970,00 11.122,80

A.7 ΟΣΠΡΙΑ              

A.7.1 Φακές ψιλές (500 gr)
032122
11-2

ΤΕΜ 800 3.000,00 1,15 119,60  920,00 1.039,60 448,50  3.450,00 3.898,50 4.370,00 4.938,10

A.7.2
Φασόλια μέτρια ( 500 
gr)

322121
0-1

ΤΕΜ 1.300 3.000,00 1,37 231,53  1.781,00 2.012,53 534,30  4.110,00 4.644,30 5.891,00 6.656,83
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A.7.3 Ρεβύθια χονδρά (500 gr)
032122
12-9

ΤΕΜ 1.300 2.000,00 1,74 294,06  2.262,00 2.556,06 452,40  3.480,00 3.932,40 5.742,00 6.488,46

A.8
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ

             

1 A.8.1 Ζάχαρη (1 kg)
158310
00-2

ΤΕΜ 1.500 2.000,00 1,00  360,00 1.500,00 1.860,00  480,00 2.000,00 2.480,00 3.500,00 4.340,00

A.9
ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ 
ΜΟΡΦΗΣ

             

A.9.1 Καφές ελληνικός 
158610
00-1

ΚΙΛΟ 960 1.560,00 14,90  3.432,96 14.304,00 17.736,96  5.578,56 23.244,00 28.822,56 37.548,00 46.559,52

ΣΥΝΟΛΟ Α 3.310,71 4.505,76 44.241,00 52.057,47 9.498,71 8.103,36 106.831,00 124.433,07 151.072,00 176.490,54

Β.  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜ
Α

Α/Α
ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV

Μονάδ
α

μέτρη
σης

Ποσότ
ητα 
1ου

έτους

Ποσότητ
α 

2ου έτους

Τιμή ανά
Μ.Μ.

ΦΠΑ
13% 
(1ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
με ΦΠΑ
1ου έτους

ΦΠΑ
13%
(2ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(2ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ 

(2ου έτους)

Μερική
Δαπάνη
με ΦΠΑ
2ου έτους

Συνολική
δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

 (2 ετών)

Συνολική
δαπάνη με

ΦΠΑ 
(2 ετών)

Β.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   

Β.1.1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ
155000
0-3

ΤΕΜ 6000 8100 1,00
780,00  6.000,00 6.780,00 1.053,00  8.100,00 9.153,00 14.100,00 15.933,00

Β.1.2
Γάλα εβαπορέ βρεφικό 
410 γρ 

155110
00-3

ΤΕΜ 500 569 2,00
130,00  1.000,00 1.130,00 147,94  1.138,00 1.285,94 2.138,00 2.415,94

Β.1.3 Γάλα φρέσκο (1 λίτρο)
155111
00-4

ΤΕΜ 300 600 1,20
46,80  360,00 406,80 93,60  720,00 813,60 1.080,00 1.220,40

Β.1.4 Φέτα τυρί εγχώρια
155423
00-2

ΚΙΛΟ 1000 1900 8,09
1.051,70  8.090,00 9.141,70 1.998,23  15.371,00 17.369,23 23.461,00 26.510,93

Β.1.5 Κασέρι εγχώριο
155410
00-2

ΚΙΛΟ 300 850 10,00
390,00  3.000,00 3.390,00 1.105,00  8.500,00 9.605,00 11.500,00 12.995,00

1 Β.1.6 Κεφαλοτύρι εγχώριο
155440
00-3

ΚΙΛΟ 300 650 10,99
428,61  3.297,00 3.725,61 928,65  7.143,50 8.072,15 10.440,50 11.797,76

Β.1.7 Τυρί σε φέτες για τοστ
155400
00-5

ΚΙΛΟ 500 800 8,40
546,00  4.200,00 4.746,00 873,60  6.720,00 7.593,60 10.920,00 12.339,60

Β.1.8
Μυζήθρα γραβιέρας 
ελληνική

155430
00-6

ΚΙΛΟ 100 200 9,70
126,10  970,00 1.096,10 252,20  1.940,00 2.192,20 2.910,00 3.288,30

Β.1.9
Τυρί που λιώνει (τύπου 
Γκούντα)

 155422
00-1

ΚΙΛΟ 50 170 7,20
46,80  360,00 406,80 159,12  1.224,00 1.383,12 1.584,00 1.789,92

Β.1.10
Γιαούρτι στραγγιστό 
1000γρ. 3,5%

155513
00-8 

ΤΕΜ 100 100 3,50
45,50  350,00 395,50 45,50  350,00 395,50 700,00 791,00

Β.1.11
Γιαούρτι με φρούτα 
παιδικά (145 γρ.)

155513
00-8

ΤΕΜ 600 850 2,00
156,00  1.200,00 1.356,00 221,00  1.700,00 1.921,00 2.900,00 3.277,00

B.2 ΛΙΠΗ                

B.2.1
Μαργαρίνη μαλακή για 
επάλειψη (250ΓΡ)

154311
00-9

ΤΕΜ 750 1800 1,23
 221,40 922,50 1.143,90  531,36 2.214,00 2.745,36 3.136,50 3.889,26

B.2.2 Αραβοσιτέλαιο 5 lt
154111
00-3

ΤΕΜ 40 79 9,97
 95,71 398,80 494,51  189,03 787,63 976,66 1.186,43 1.471,17

B.2.3 Ελαιόλαδο έξτρα 154111 ΤΕΜ 323 720 28,00 1.175,72  9.044,00 10.219,72 2.620,80  20.160,00 22.780,80 29.204,00 33.000,52
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παρθένο 5 λίτρων 10-6 

 B.3
ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Σ

     
          

B.3.1
Αλεύρι που φουσκώνει 
(500 gr)

156121
20-8

ΤΕΜ 280 650 0,99
36,04  277,20 313,24 83,65  643,50 727,15 920,70 1.040,39

B.3.2
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις  (1 kg)

156121
20-8

ΤΕΜ 100 225 1,19
15,47  119,00 134,47 34,81  267,75 302,56 386,75 437,03

B.3.3 Σιμιγδάλι ψιλό  500 gr
156250
00-5

ΤΕΜ 30 180 0,89
3,47  26,70 30,17 20,83  160,20 181,03 186,90 211,20

B.3.4 Σιμιγδάλι χονδρό 500 gr
156250
00-5

ΤΕΜ 50 200 0,89
5,78  44,50 50,28 23,14  178,00 201,14 222,50 251,42

B.3.5 Κορν φλάουρ  200 gr
156122
10-6

ΤΕΜ 80 80 0,89
9,26  71,20 80,46 9,26  71,20 80,46 142,40 160,92

B.3.6 Baking powder 20 gr  
156124
20-1

ΤΕΜ 80 205 0,48
 9,22 38,40 47,62  23,62 98,40 122,02 136,80 169,64

B.3.7
Μπισκότα Μιράντα (250
gr)

158212
00-1

ΤΕΜ 500 630 1,10
 132,00 550,00 682,00  166,32 693,00 859,32 1.243,00 1.541,32

1 B.3.8
Μπισκότα Πτι- Μπερ 
(225 gr)

158212
00-1

ΤΕΜ 180 220 1,10
 47,52 198,00 245,52  58,08 242,00 300,08 440,00 545,60

B.3.9 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ)
158980
00-9

ΤΕΜ 60 70 0,70
 10,08 42,00 52,08  11,76 49,00 60,76 91,00 112,84

B.3.10 Φαρίν Λακτέ 300 gr
158840
00-8

ΤΕΜ 80 95 3,22
33,49  257,60 291,09 39,77  305,90 345,67 563,50 636,76

B.3.11
Φρουτόκρεμα 3 
φρούτων (300 gr)

158840
00-8

ΤΕΜ 60 70 4,95
38,61  297,00 335,61 45,05  346,50 391,55 643,50 727,16

B.3.12
Φρυγανιά τριμμένη (180
gr)

158211
10-3

ΤΕΜ 100 120 0,75
 18,00 75,00 93,00  21,60 90,00 111,60 165,00 204,60

B.3.13
Φρυγανιές πακέτο σίτου 
(255 gr)

158211
10-3

ΤΕΜ 65 75 0,90
 14,04 58,50 72,54  16,20 67,50 83,70 126,00 156,24

B.3.14
Φρυγανιές σικάλεως 
(180 gr)

158211
10-3

ΤΕΜ 165 175 1,50
 59,40 247,50 306,90  63,00 262,50 325,50 510,00 632,40

B.4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ                

B.4.1 Ρύζι γλασσέ 500 gr
032113
00-6

ΤΕΜ 780 1140 1,28
129,79  998,40 1.128,19 189,70  1.459,20 1.648,90 2.457,60 2.777,09

B.4.2 Ρύζι κίτρινο 500 gr
032113
00-6

ΤΕΜ 680 1370 1,59
140,56  1.081,20 1.221,76 283,18  2.178,30 2.461,48 3.259,50 3.683,24

B.4.3 Corn Flakes 375 ΓΡ
156133
11-1

ΤΕΜ 370 475 2,68
 237,98 991,60 1.229,58  305,52 1.273,00 1.578,52 2.264,60 2.808,10

B.5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ                

B.5.1 Μακαρόνια Νο 6 500 ΓΡ
158500
00-1

ΤΕΜ 650 970 0,88
74,36  572,00 646,36 110,97  853,60 964,57 1.425,60 1.610,93

B.5.2 Μακαρόνια Νο 2 500 ΓΡ
158500
00-1

ΤΕΜ 90 100 0,88
10,30  79,20 89,50 11,44  88,00 99,44 167,20 188,94

B.5.3 Μακαρόνια Νο 3 500 ΓΡ
158500
00-1

ΤΕΜ 90 100 0,88
10,30  79,20 89,50 11,44  88,00 99,44 167,20 188,94
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B.5.4
Μακαρόνι "κοφτάκι" 
500gr

158500
00-1

ΤΕΜ 650 775 0,88
74,36  572,00 646,36 88,66  682,00 770,66 1.254,00 1.417,02

B.5.5
Μανέστρα μέτρια  500 
gr

158500
00-1

ΤΕΜ 550 600 0,88
62,92  484,00 546,92 68,64  528,00 596,64 1.012,00 1.143,56

B.5.6 Πεπονάκι 500 gr
158500
00-1

ΤΕΜ 80 100 1,00
10,40  80,00 90,40 13,00  100,00 113,00 180,00 203,40

B.5.7 Χυλοπίτες 500 gr
158500
00-1

ΤΕΜ 300 480 1,98
77,22  594,00 671,22 123,55  950,40 1.073,95 1.544,40 1.745,17

B.5.8 Λαζάνια 500 gr
158500
00-1

ΤΕΜ 40 50 0,97
5,04  38,80 43,84 6,30  48,50 54,80 87,30 98,64

B.5.9
Μακαρονάκι κοραλάκι 
500 gr

158500
00-1

ΤΕΜ 150 535 1,00
19,50  150,00 169,50 69,55  535,00 604,55 685,00 774,05

B.5.10
Μακαρονάκι σέλινο 500
gr

158500
00-1

ΤΕΜ 200 260 0,94
24,44  188,00 212,44 31,77  244,40 276,17 432,40 488,61

B.5.11 Πένες 500 gr
158500
00-1

ΤΕΜ 250 360 0,88
28,60  220,00 248,60 41,18  316,80 357,98 536,80 606,58

B.6 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ                

B.6.1
Τοματοχυμός 500 gr 
(συμπυκνωμένος)

153314
25-2

ΤΕΜ 1200 1425 0,60
 172,80 720,00 892,80  205,20 855,00 1.060,20 1.575,00 1.953,00

1 B.6.2
Τομματάκι ψιλοκομμένο
400 gr

153314
23-8

ΤΕΜ 600 875 0,60
 86,40 360,00 446,40  126,00 525,00 651,00 885,00 1.097,40

B.6.3
Τοματοπολτός (πελτές ) 
διπλής συμπύκνωσης  
(410 gr)

153314
25-2

ΤΕΜ 533 688 1,38
 176,53 735,54 912,07  227,87 949,44 1.177,31 1.684,98 2.089,38

B.6.4 Μανιτάρια φέτες 500 gr
153314
25-2

ΤΕΜ 140 140 1,55
 52,08 217,00 269,08  52,08 217,00 269,08 434,00 538,16

B.7
ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΙΔΗ

     
          

B.7.1 Φακές ψιλές 500 gr
032122
11-2

ΤΕΜ 800 1340 1,15
119,60  920,00 1.039,60 200,33  1.541,00 1.741,33 2.461,00 2.780,93

B.7.2 Φασόλια μέτρια 500 gr
322121
0-1

ΤΕΜ 400 1100 1,37
71,24  548,00 619,24 195,91  1.507,00 1.702,91 2.055,00 2.322,15

B.7.3 Φασόλια γίγαντες 500 gr
322121
0-1

ΤΕΜ 550 780 4,91
351,06  2.700,50 3.051,56 497,87  3.829,80 4.327,67 6.530,30 7.379,23

B.8
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ

     
          

B.8.1 Μαρμελάδα  500 gr
153322
90-3

ΤΕΜ 450 570 1,52
 164,16 684,00 848,16  207,94 866,40 1.074,34 1.550,40 1.922,50

B.8.2 Μέλι 250 gr
158316
00-8

ΤΕΜ 400 700 4,53
235,56  1.812,00 2.047,56 412,23  3.171,00 3.583,23 4.983,00 5.630,79

B.8.3 Ζάχαρη (1 κιλό)
158310
00-2

ΤΕΜ 680 850 1,00
 163,20 680,00 843,20  204,00 850,00 1.054,00 1.530,00 1.897,20

B.8.4 Ζάχαρη άχνη  400 gr
158310
00-2

ΤΕΜ 25 100 0,76
 4,56 19,00 23,56  18,24 76,00 94,24 95,00 117,80

B.8.5
Ζαχαρίνη υποκατ 
Συσκευασία 100*5 gr

158300
00-5

ΤΕΜ 20 40 3,52
 16,90 70,40 87,30  33,79 140,80 174,59 211,20 261,89

B.8.6 Καρύδα ινδική
032221
20-0

ΤΕΜ 30 30 0,80
3,12  24,00 27,12 3,12  24,00 27,12 48,00 54,24
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B.8.7
Σοκολάτες γάλακτος  
100 gr

158422
00-4

ΤΕΜ 450 450 1,28
 138,24 576,00 714,24  138,24 576,00 714,24 1.152,00 1.428,48

B.8.8 Καραμέλες ζελέ 300γρ
158330
00-6

ΤΕΜ 90 90 3,84
 82,94 345,60 428,54  82,94 345,60 428,54 691,20 857,08

B.9
ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ

     
          

B.9.1 Αλάτι σακουλάκι 500 gr
158724
00-5

ΤΕΜ 350 500 0,56
 47,04 196,00 243,04  67,20 280,00 347,20 476,00 590,24

B.9.2 Κανέλα ξύλο φακ 50 gr
158722
00-3

ΤΕΜ 40 40 1,32
 12,67 52,80 65,47  12,67 52,80 65,47 105,60 130,94

B.9.3
Κανέλα τριμμένη φακ 
50 gr

158722
00-3

ΤΕΜ 40 40 0,97
 9,31 38,80 48,11  9,31 38,80 48,11 77,60 96,22

B.9.4 Πιπέρι φακ 50 gr
158721
00-2

ΤΕΜ 120 120 0,74
 21,31 88,80 110,11  21,31 88,80 110,11 177,60 220,22

B.9.5 Δάφνη  κουτί 10 gr
158720
00-1

ΤΕΜ 40 40 0,89
 8,54 35,60 44,14  8,54 35,60 44,14 71,20 88,28

B.9.6
Μοσχοκάρυδο τριμμένο 
φακ 15 gr

158722
00-3

ΤΕΜ 25 25 0,87
 5,22 21,75 26,97  5,22 21,75 26,97 43,50 53,94

B.9.7
Μοσχοκάρυδο 
ολόκληρο φακελάκι 
20γρ

158722
00-3

ΤΕΜ 18 18 1,89
 8,16 34,02 42,18  8,16 34,02 42,18 68,04 84,36

1 B.9.8 Κύμινο φακ 50 gr
158722
00-3

ΤΕΜ 20 20 1,05
 5,04 21,00 26,04  5,04 21,00 26,04 42,00 52,08

B.9.9
Μπαχάρι τριμμένο φακ 
50 gr

158722
00-3

ΤΕΜ 20 20 1,99
 9,55 39,80 49,35  9,55 39,80 49,35 79,60 98,70

B.9.10
Μπαχάρι ολόκληρο 
φακελάκι 50 gr

158722
00-3

ΤΕΜ 20 20 1,49
 7,15 29,80 36,95  7,15 29,80 36,95 59,60 73,90

B.9.11 Ρίγανη κουτί 30 gr
158720
00-1

ΤΕΜ 55 115 0,89
 11,75 48,95 60,70  24,56 102,35 126,91 151,30 187,61

B.9.12 Δυόσμος  κουτί 15 gr
158720
00-1

ΤΕΜ 20 20 0,89
 4,27 17,80 22,07  4,27 17,80 22,07 35,60 44,14

B.9.13 Ξύδι  (330 ml)
158711
10-8

ΤΕΜ 200 450 0,68
 32,64 136,00 168,64  73,44 306,00 379,44 442,00 548,08

B.9.14 Σόδα φαγητού φακ 20 gr
158700
00-7

ΤΕΜ 20 20 0,40
 1,92 8,00 9,92  1,92 8,00 9,92 16,00 19,84

B.9.15
Βανίλια άρωμα (φακελ 5
τεμαχίων)

158700
00-7

ΤΕΜ 100 100 0,50
 12,00 50,00 62,00  12,00 50,00 62,00 100,00 124,00

B.10
ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ 
ΜΟΡΦΗΣ

     
          

B.10.1 Χαμομήλι (10 Χ1 gr)
158650
00-9

ΤΕΜ 100 100 0,89
 21,36 89,00 110,36  21,36 89,00 110,36 178,00 220,72

B.10.2 Τσάι πακέτο  (10 Χ 1 gr)
158641
00-3

ΤΕΜ 140 140 0,86
 28,90 120,40 149,30  28,90 120,40 149,30 240,80 298,60

B.10.3 Κακάο 125 gr
158410
00-5

ΤΕΜ 170 170 1,20
 48,96 204,00 252,96  48,96 204,00 252,96 408,00 505,92

B.10.4 Καφές ελληνικός 194 gr
158610
00-1

ΤΕΜ 100 100 2,18
 52,32 218,00 270,32  52,32 218,00 270,32 436,00 540,64

B.10.5
Σοκολατούχο ρόφημα με
βύνη 400 gr

158422
10-7

ΤΕΜ 50 180 4,45
 53,40 222,50 275,90  192,24 801,00 993,24 1.023,50 1.269,14
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B.10.6 Νες καφέ 200 gr
158600
00-4

ΤΕΜ 20 75 4,49
 21,55 89,80 111,35  80,82 336,75 417,57 426,55 528,92

B.12
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
ΝΕΡΟ & 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

     
          

B.12.1
Εμφιαλωμένο νερό σε 
κιβώτιο 24 φιαλών των 
500 ml

159810
00-8

ΚΙΒΩ
ΤΙΟ

682 1000 3,00
265,98  2.046,00 2.311,98 390,00  3.000,00 3.390,00 5.046,00 5.701,98

B.12.2
Εμφιαλωμένο νερό 
1,5lt*12 τεμ

159810
00-8

ΚΙΒΩ
ΤΙΟ

300 850 5,09
198,51  1.527,00 1.725,51 562,44  4.326,50 4.888,94 5.853,50 6.614,45

B.12.3
Πορτοκαλάδα 
αναψυκτικό χωρίς 
ανθρακικό (1,5 λίτρο)

159820
00-5

ΤΕΜ 150 200 1,52
 54,72 228,00 282,72  72,96 304,00 376,96 532,00 659,68

B.12.4 Αναψυκτικό 500 ml
159820
00-5

ΤΕΜ 1400 2800 0,50
 168,00 700,00 868,00  336,00 1.400,00 1.736,00 2.100,00 2.604,00

B.12.5
Χυμός χωρίς ζάχαρη 
330ml

159821
00-6

ΤΕΜ 900 1465 0,62
 133,92 558,00 691,92  217,99 908,30 1.126,29 1.466,30 1.818,21

B.13
ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

     
          

B.13.1
Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά 
νωπό χωρίς κόκκαλο

151316
20-7

ΚΙΛΟ 1000 1620 9,53
1.238,90  9.530,00 10.768,90 2.007,02  15.438,60 17.445,62 24.968,60 28.214,52

B.13.2
Μοσχάρι ελιά νωπό 
χωρίς κόκκαλο

151112
00-1

ΚΙΛΟ 900 1430 6,40
748,80  5.760,00 6.508,80 1.189,76  9.152,00 10.341,76 14.912,00 16.850,56

1 B.13.3
Χοιρινό σπάλα νωπό 
χωρίς κόκκαλο

151130
00-3

ΚΙΛΟ 650 960 9,86
833,17  6.409,00 7.242,17 1.230,53  9.465,60 10.696,13 15.874,60 17.938,30

B.13.4
Χοιρινή μπριζόλα από 
χοιρινό νωπό λαιμό

151130
00-3

ΚΙΛΟ 300 455 6,40
249,60  1.920,00 2.169,60 378,56  2.912,00 3.290,56 4.832,00 5.460,16

 B.14 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ                

B.14.1 Αρακάς κατεψυγμένος
153311
70-9

ΚΙΛΟ 160 321 3,25
67,60  520,00 587,60 135,62  1.043,25 1.178,87 1.563,25 1.766,47

B.14.2
Φασολάκια 
κατεψυγμένα

153311
70-9

ΚΙΛΟ 159 190 2,08
42,99  330,72 373,71 51,38  395,20 446,58 725,92 820,29

B.14.3
Κατεψυγμένο φύλλο 
κρούστας 

158510
00-8

ΚΙΛΟ 25 25 7,70
 46,20 192,50 238,70  46,20 192,50 238,70 385,00 477,40

B.14.4
Κατεψυγμένο φύλλο 
σφολιάτας 

158510
00-8

ΚΙΛΟ 25 65 4,00
 24,00 100,00 124,00  62,40 260,00 322,40 360,00 446,40

B.15
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

     
          

B.15.1 Νωπό κοτόπουλο
151121
30-6

ΚΙΛΟ 2.500 3630 3,53
1.147,25  8.825,00 9.972,25 1.665,81  12.813,90 14.479,71 21.638,90 24.451,96

B.15.2 Αυγά
031425
00-3

ΤΕΜ 1.500 4500 0,28
54,60  420,00 474,60 163,80  1.260,00 1.423,80 1.680,00 1.898,40

B.16
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ

     
          

B.16.1 Πέρκα φέτες για φούρνο
033110
00-2

ΚΙΛΟ 250 450 7,52
244,40  1.880,00 2.124,40 439,92  3.384,00 3.823,92 5.264,00 5.948,32

B.17 ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ                
1 B.17.1 Βακαλάος για σούπα 033110 ΚΙΛΟ 270 350 14,85 521,23  4.009,50 4.530,73 675,67  5.197,50 5.873,17 9.207,00 10.403,90
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00-2

B.17.2 Φιλέτο πέρκας
033110
00-2

ΚΙΛΟ 195 220 14,85
376,45  2.895,75 3.272,20 424,71  3.267,00 3.691,71 6.162,75 6.963,91

ΣΥΝΟΛΟ Β 12.503,20 2.753,06 107.649,63 122.905,89 21.429,21 4.113,28 181.978,84 207.521,33 289.628,47 330.427,22

Δ. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜ
Α

Α/Α
ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV

Μονάδ
α

μέτρη
σης

Ποσότ
ητα 
1ου

έτους

Ποσότητ
α 

2ου έτους

Τιμή ανά
Μ.Μ.

ΦΠΑ
13% 
(1ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
με ΦΠΑ
1ου έτους

ΦΠΑ
13%
(2ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(2ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ 

(2ου έτους)

Μερική
Δαπάνη
με ΦΠΑ
2ου έτους

Συνολική
δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

 (2 ετών)

Συνολική
δαπάνη με

ΦΠΑ 
(2 ετών)

Δ.1

Γάλα φρέσκο πλήρες 
(συσκευασία του ενός 
λίτρου) για 
εργαζόμενους Δήμου 
Κορινθίων

155111
00-4

ΤΕΜ 16.520 37.500 1,20 2.577,12  19.824,00 22.401,12 5.850,00  45.000,00 50.850,00 64.824,00 73.251,12

Δ.2

Γάλα φρέσκο πλήρες 
(συσκευασία του ενός 
λίτρου) για 
εργαζόμενους ΚΕΠΑΠ

155111
00-4

ΤΕΜ 1.400 2.500 1,20 218,40  1.680,00 1.898,40 390,00  3.000,00 3.390,00 4.680,00 5.288,40

1 Δ.3

Γάλα φρέσκο πλήρες 
(συσκευασία του ενός 
λίτρου) για προσωπικό 
σχολείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

155111
00-4

ΤΕΜ 3.500 6.250 1,20 546,00 4.200,00 4.746,00 975,00 7.500,00 8.475,00 11.700,00 13.221,00

Δ.4

Γάλα φρέσκο πλήρες 
(συσκευασία του ενός 
λίτρου) για προσωπικό 
σχολείων 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

155111
00-4

ΤΕΜ 2.100 3.750 1,20 327,60 2.520,00 2.847,60 585,00 4.500,00 5.085,00 7.020,00 7.932,60

Δ.5

Γάλα φρέσκο πλήρες 
(συσκευασία του ενός 
λίτρου) για προσωπικό 
Κέντρου Κοινωνικής 
Πολιτικής

155111
00-4

ΤΕΜ 2.446 4.604 1,20 381,58 2.935,20 3.316,78 718,22
5.524,80

6.243,02 8.460,00 9.559,80

ΣΥΝΟΛΟ Δ 4.050,70 31.159,20 35.209,90 8.518,22 65.524,80 74.043,02 96.684,00 109.252,92

ΦΠΑ
13% 
(1ου

έτους)

ΦΠΑ
24%
(1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη
χωρίς

ΦΠΑ (1ου

έτους)

Μερική
Δαπάνη με
ΦΠΑ 1ου

έτους

ΦΠΑ
13%

(2ου έτους)

ΦΠΑ
24%

(2ου έτους)

Μερική
Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ
(2ου έτους)

Μερική
Δαπάνη με
ΦΠΑ 2ου

έτους

Συνολική
δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ
(2 ετών)

Συνολική
δαπάνη με

ΦΠΑ 
(2 ετών)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.) 19.864,61 7.258,82 183.049,83 210.173,26 39.446,14 12.216,64 354.334,64 405.997,42 537.384,47 616.170,68

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ (για γάλα εργαζομένων Δήμου-Δ.1)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
1ου έτους

ΗΜΕΡΕΣ
2ου έτους

Ποσότητα
1ου έτους

Ποσότητα
2ου έτους

Τιμή
ανά

Μ.Μ.
χωρίς
ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ 13%
1ου έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

1ου έτους

Δαπάνη με
ΦΠΑ σε €
1ου έτους

ΦΠΑ
13% 

2ου έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

2ου έτους

Δαπάνη με
ΦΠΑ σε €
2ου έτους

Συνολική
δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ
σε €

(2 ετών)

Συνολική
δαπάνη 
(2 ετών)

10 1 140 250 140 250 1,20 21,84 168,00 189,84 39,00 300,00 339,00 468,00 528,84

15 32 140 250 4.480 8.000 1,20 698,88 5.376,00 6.074,88 1.248,00 9.600,00 10.848,00 14.976,00 16.922,88

20 80 140 250 11.200 20.000 1,20 1.747,20 13.440,00 15.187,20 3.120,00 24.000,00 27.120,00 37.440,00 42.307,20

30 17 0 250 0 4.250 1,20 0,00 0,00 0,00 663,00 5.100,00 5.763,00 5.100,00 5.763,00

35 15 0 250 0 3.750 1,20 0,00 0,00 0,00 585,00 4.500,00 5.085,00 4.500,00 5.085,00

45 5 140 250 700 1.250 1,20 109,20 840,00 949,20 195,00 1.500,00 1.695,00 2.340,00 2.644,20

ΣΥΝΟΛΟ 150 - - 16.520 37.500 1,20 2.577,12 19.824,00 22.401,12 5.850,00 45.000,00 50.850,00 64.824,00 73.251,12

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ (για γάλα εργαζομένων ΚΕΠΑΠ- Δ.2)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ
1ου έτους

ΗΜΕΡΕΣ
2ου έτους

Ποσότητα
1ου έτους

Ποσότητα
2ου έτους

Τιμή
ανά

Μ.Μ.
χωρίς
ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
13%

1ου

έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

1ου έτους

Δαπάνη
με

ΦΠΑ
σε €

1ου έτους

ΦΠΑ
13%

2ου

έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

2ου έτους

Δαπάνη
με

ΦΠΑ
σε €  

2ου έτους

Συνολική
δαπάνη
χωρίς

ΦΠΑ σε €
(2 ετών)

Συνολική
δαπάνη 
(2 ετών)

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4 140 250 560 1.000 1,20 87,36 672,00 759,36 156,00 1.200,00 1.356,00 1.872,00 2.115,36

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 
(3ημέρες/εβδομάδα)

10 84 150 840 1.500 1,20 131,04 1.008,00 1.139,04 234,00 1.800,00 2.034,00 2.808,00 3.173,04

ΣΥΝΟΛΟ 14 - - 1.400 2.500 1,20 218,40 1.680,00 1.898,40 390,00 3.000,00 3.390,00 4.680,00 5.288,40

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ (για γάλα καθαριστριών μίσθωσης έργου Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-Δ.3, Δ.4)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ

1ου έτους
ΗΜΕΡΕΣ

2ου έτους
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 1ου

έτους

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
2ου έτους

Τιμή σε
€ χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
13% 1ου

έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

Δαπάνη
με ΦΠΑ

σε €
1ου έτους

ΦΠΑ
13% 2ου

έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

Δαπάνη
με ΦΠΑ
σε €  2ου

έτους

Συνολική
δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

(2 ετών)

Συνολική
δαπάνη 
(2 ετών)
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1ου έτους 2ου έτους

Α/ΒΑΘΜΙΑ 25 140 250 3.500 6.250 1,20 546,00 4.200,00 4.746,00 975,00 7.500,00 8.475,00 11.700,00 13.221,00

Β/ΒΑΘΜΙΑ 15 140 250 2.100 3.750 1,20 327,60 2.520,00 2.847,60 585,00 4.500,00 5.085,00 7.020,00 7.932,60

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ (για γάλα εργαζομένων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Δ.5)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜ

Α
ΗΜΕΡΕ
Σ 1ου έτους

ΗΜΕΡΕ
Σ 2ου έτους

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

1ου έτους

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

2ου έτους

Τιμή
σε €

χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
13% 

1ου έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

1ου έτους

Δαπάνη
με ΦΠΑ

σε €
1ου έτους

ΦΠΑ
13%

2ου

έτους

Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε €

2ου έτους

Δαπάνη
με ΦΠΑ

σε €  
2ου έτους

Συνολική
δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

(2 ετών)

Συνολική
δαπάνη 
(2 ετών)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (εκτός 
μηνός Αυγούστου, 
Χριστούγεννων, Πάσχα)

19 114 216 2.166 4.104 1,20 337,90 2.599,20 2.937,10 640,22 4.924,80 5.565,02 7.524,00 8.502,12

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/
ΒΟΗΘΟΣ 2 140 250 280 500 1,20 43,68 336,00 379,68 78,00 600,00 678,00 936,00 1.057,68

ΣΥΝΟΛΟ 21 - - 2.446 4.604 1,20 381,58 2.935,20 3.316,78 718,22 5.524,80 6.243,02 8.460,00 9.559,80
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 1 τμήμα:  

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΞΙΑ με ΦΠΑ
(σε €)

Φ.Π.Α.
13%(€)

Φ.Π.Α.
24%(€)

Α.1.1
Γάλα εβαπορέ (410
γρ)

7.006,00 806,00

Α.1.2
Γάλα εβαπορέ 
Βρεφικό (410 γρ)

655,40 75,40

Α.2.1.
Ελαιόλαδο (1 
λίτρο)

49.742,60 5.722,600

Α.3.1
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις (1 kg)

4.437,51 510,51

Α.3.2
Φρυγανιές σίτου 
πακέτο (255 γρ)

3.124,80 604,80

A.4.1 Ρύζι γλασέ (500 gr) 8.678,40 998,40

A.5.1
Μακαρόνια Νο 6 
(500 gr)

5.916,68 680,68

A.5.2
Μανέστρα μέτρια 
(500 gr)

2.983,20
343,200

A.5.3 Χυλοπίτες (500 γρ) 8.054,64 926,640

A.5.4
Τραχανάς γλυκός 
(500 γρ)

5.785,60
665,600

ΤΜΗΜΑ 
1 A.6.1

Τοματοπολτός 
(πελτές ) διπλής 
συμπύκνωσης  (410
gr)

11.122,80 2.152,80

A.7.1
Φακές ψιλές (500 
gr)

4.938,10
568,100

A.7.2
Φασόλια μέτρια 
(500 gr)

6.656,83
765,830

A.7.3
Ρεβύθια χονδρά 
(500 gr)

6.488,46
746,460

A.8.1 Ζάχαρη (1 kg) 4.340,00 840,00
A.9.1 Καφές ελληνικός 46.559,52  9.011,52

Β.1.1
Γάλα εβαπορέ 410 
γρ

15.933,00 1.833,00

Β.1.2
Γάλα εβαπορέ 
βρεφικό 410 γρ 

2.415,94 277,94

Β.1.3
Γάλα φρέσκο (1 
λίτρο)

1.220,40 140,40

Β.1.4 Κασέρι εγχώριο 26.510,93 3.049,93

Β.1.5
Κεφαλοτύρι 
εγχώριο

12.995,00 1.495,00

Β.1.6
Τυρί σε φέτες για 
τοστ

11.797,76 1.357,26

Β.1.7
Μυζήθρα 
γραβιέρας ελληνική

12.339,60 1.419,60

Β.1.8
Τυρί που λιώνει 
(τύπου Γκούντα)

3.288,30 378,30

Β.1.9
Γιαούρτι 
στραγγιστό 1000γρ.
3,5%

1.789,92 205,92

Β.1.10
Γιαούρτι με φρούτα
παιδικά (145 γρ.)

791,00 91,00

Β.1.11 Κασέρι εγχώριο 3.277,00 377,00

B.2.1
Μαργαρίνη μαλακή
για επάλειψη 
(250ΓΡ)

3.889,26 752,76

B.2.2 Αραβοσιτέλαιο 5 lt 1.471,17 284,74

B.2.3
Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο 5 λίτρων

33.000,52 3.796,52
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B.3.1
Αλεύρι που 
φουσκώνει (500 gr)

1.040,39 119,69

B.3.2
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις  (1 kg)

437,03 50,28

B.3.3
Σιμιγδάλι ψιλό  500
gr

211,20 24,30

B.3.4
Σιμιγδάλι χονδρό 
500 gr

251,42 28,92

B.3.5
Κορν φλάουρ  200 
gr

160,92 18,52

B.3.6
Baking powder 20 
gr  

169,64 32,84

B.3.7
Μπισκότα Μιράντα
(250 gr)

1.541,32 298,32

B.3.8
Μπισκότα Πτι- 
Μπερ (225 gr)

545,60 105,60

B.3.9
Μαγιά φακελάκι (3 
τεμ)

112,84 21,84

B.3.10
Φαρίν Λακτέ 300 
gr

636,76 73,26

B.3.11
Φρουτόκρεμα 3 
φρούτων (300 gr)

727,16 83,66

B.3.12
Φρυγανιά τριμμένη
(180 gr)

204,60 39,60

B.3.13
Φρυγανιές πακέτο 
σίτου (255 gr)

156,24 30,24

B.3.14
Φρυγανιές 
σικάλεως (180 gr)

632,40 122,40

B.4.1 Ρύζι γλασσέ 500 gr 2.777,09 319,49

ΤΜΗΜΑ 
1

B.4.2 Ρύζι κίτρινο 500 gr 3.683,24 423,74

B.4.3 Corn Flakes 375 ΓΡ 2.808,10 543,50

B.5.1
Μακαρόνια Νο 6 
500 ΓΡ

1.610,93 185,33

B.5.2
Μακαρόνια Νο 2 
500 ΓΡ

188,94 21,74

B.5.3
Μακαρόνια Νο 3 
500 ΓΡ

188,94 21,74

B.5.4
Μακαρόνι 
"κοφτάκι" 500gr

1.417,02 163,02

B.5.5
Μανέστρα μέτρια  
500 gr

1.143,56 131,56

B.5.6 Πεπονάκι 500 gr 203,40 23,40
B.5.7 Χυλοπίτες 500 gr 1.745,17 200,77
B.5.8 Λαζάνια 500 gr 98,64 11,34

B.5.9
Μακαρονάκι 
κοραλάκι 500 gr

774,05 89,05

B.5.10
Μακαρονάκι 
σέλινο 500 gr

488,61 56,21

B.5.11 Πένες 500 gr 606,58 69,78

B.6.1
Τοματοχυμός 500 
gr 
(συμπυκνωμένος)

1.953,00 378,00

B.6.2
Τομματάκι 
ψιλοκομμένο 400 
gr

1.097,40 212,40

B.6.3

Τοματοπολτός 
(πελτές ) διπλής 
συμπύκνωσης  (410
gr)

2.089,38 404,40

B.6.4 Μανιτάρια φέτες 538,16 104,16
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500 gr
B.7.1 Φακές ψιλές 500 gr 2.780,93 319,93

B.7.2
Φασόλια μέτρια 
500 gr

2.322,15 267,15

B.7.3
Φασόλια γίγαντες 
500 gr

7.379,23 848,93

B.8.1 Μαρμελάδα  500 gr 1.922,50 372,10
B.8.2 Μέλι 250 gr 5.630,79 647,79
B.8.3 Ζάχαρη (1 κιλό) 1.897,20 367,20

B.8.4
Ζάχαρη άχνη  400 
gr

117,80 22,80

B.8.5
Ζαχαρίνη υποκατ 
Συσκευασία 100*5 
gr

261,89 50,69

ΤΜΗΜΑ 
1

B.8.6 Καρύδα ινδική 54,24 6,24

B.8.7
Σοκολάτες 
γάλακτος  100 gr

1.428,48 276,48

B.8.8
Καραμέλες ζελέ 
300γρ

857,08 165,88

B.9.1
Αλάτι σακουλάκι 
500 gr

590,24 114,24

B.9.2
Κανέλα ξύλο φακ 
50 gr

130,94 25,34

B.9.3
Κανέλα τριμμένη 
φακ 50 gr

96,22 18,62

B.9.4 Πιπέρι φακ 50 gr 220,22 42,62
B.9.5 Δάφνη  κουτί 10 gr 88,28 17,08

B.9.6
Μοσχοκάρυδο 
τριμμένο  φακ 15 gr

53,94 10,44

B.9.7
Μοσχοκάρυδο 
ολόκληρο 
φακελάκι 20γρ

84,36 16,32

B.9.8 Κύμινο φακ 50 gr 52,08 10,08

B.9.9
Μπαχάρι τριμμένο 
φακ 50 gr

98,70 19,10

B.9.10
Μπαχάρι ολόκληρο
φακελάκι 50 gr

73,90 14,30

B.9.11 Ρίγανη κουτί 30 gr 187,61 36,31

B.9.12
Δυόσμος  κουτί 15 
gr

44,14 8,54

B.9.13 Ξύδι  (330 ml) 548,08 106,08

B.9.14
Σόδα φαγητού φακ 
20 gr

19,84 3,84

B.9.15
Βανίλια άρωμα 
(φακελ 5 τεμαχίων)

124,00 24,00

B.10.1
Χαμομήλι (10 Χ1 
gr)

220,72 42,72

B.10.2
Τσάι πακέτο  (10 Χ
1 gr)

298,60 57,80

B.10.3 Κακάο 125 gr 505,92 97,92

ΤΜΗΜΑ 
1

B.10.4
Καφές ελληνικός 
194 gr

540,64 104,64

B.10.5
Σοκολατούχο 
ρόφημα με βύνη 
400 gr

1.269,14 245,64

B.10.6 Νες καφέ 200 gr 528,92 102,37

B.12.1
Εμφιαλωμένο νερό 
σε κιβώτιο 24 
φιαλών των 500 ml

5.701,98 655,98
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B.12.2
Εμφιαλωμένο νερό 
1,5lt*12 τεμ

6.614,45 760,95

B.12.3

Πορτοκαλάδα 
αναψυκτικό χωρίς 
ανθρακικό (1,5 
λίτρο)

659,68 127,68

B.12.4 Αναψυκτικό 500 ml 2.604,00 504,00

B.12.5
Χυμός χωρίς 
ζάχαρη 330ml

1.818,21 351,91

B.13.1
Μοσχαρίσιος κιμάς
ελιά νωπό χωρίς 
κόκκαλο

28.214,52 3.245,92

B.13.2
Μοσχάρι ελιά νωπό
χωρίς κόκκαλο

16.850,56 1.938,56

B.13.3
Χοιρινό σπάλα 
νωπό χωρίς 
κόκκαλο

17.938,30 2.063,70

ΤΜΗΜΑ 
1 B.13.4

Χοιρινή μπριζόλα 
από χοιρινό νωπό 
λαιμό

5.460,16 628,16

B.14.1
Αρακάς 
κατεψυγμένος

1.766,47 203,22

B.14.2
Φασολάκια 
κατεψυγμένα

820,29 94,37

B.14.3
Κατεψυγμένο 
φύλλο κρούστας 

477,40 92,40

B.14.4
Κατεψυγμένο 
φύλλο σφολιάτας 

446,40 86,40

B.15.1 Νωπό κοτόπουλο 24.451,96 2.813,06
B.15.2 Αυγά 1.898,40 218,40

B.16.1
Πέρκα φέτες για 
φούρνο

5.948,32 684,32

B.17.1
Βακαλάος για 
σούπα

10.403,90 1.196,90

B.17.2 Φιλέτο πέρκας 6.963,91 801,16

ΤΜΗΜΑ
1

Δ.1-Δ.5

Γάλα φρέσκο 
πλήρες 
(συσκευασία του 1 
λίτρου) για 
εργαζόμενους 

109.252,92 12.568,92

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 616.170,68 59.310,75 19.475,46

Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα. 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε
ένα (1). 
Η εκτιμώμενη αξία της (συνολικής) σύμβασης φαίνεται παρακάτω : 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε € με ΦΠΑ)

1ο έτος 183.049,83 19.864,61 7.258,82 210.173,26

2ο έτος 354.334,64 39.446,14 12.216,64 405.997,42

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 

2 έτη
537.384,47 59.310,75 19.475,46 616.170,68

Η διάρκεια της σύμβασης, που θα προκύψει,  ορίζεται σε  είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
υπογραφή της και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.   
Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 
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Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής αποκλειστικά. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η  ανάθεση  και  εκτέλεση των  συμβάσεων  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012)  στο ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση του  ν.  3419/2005 (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

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

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
12. του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων των  φορέων του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”,
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία”, 
18. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
19. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

20. της  με  αρ.  56902/215/2.6.2017  (Β'  1924)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

21. Του  Ν.  4111/13  (ΦΕΚ  18  Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ.  Στο  ΦΕΚ  33  Α/7-2-13)  :
Συνταξιοδοτικές  ρυθµίσεις,  τροποποιήσεις  του  ν.  4093/  2012,  κύρωση  της  Πράξης
Νοµοθετικού  Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της
Κύριας  Σύµβασης  Χρηµατοδοτικής  Διευκόλυνσης  µεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
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Διευκόλυνσης  µεταξύ  του  Ε.Τ.Χ.Σ.,  της  Ελληνικής  Δηµοκρατίας  και  της  ΤτΕ,  µε  τίτλο
«Σύµβαση  Διευκόλυνσης  Διαχείρισης  Υποχρεώσεων  ΣΙΤ»  και  της  Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής  Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,  της Ελληνικής Δηµοκρατίας και  της
ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

22. Την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ.:  11543/26.03.2013)
περί : Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και
όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών
τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

23. Της Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3080 Β/6-9-17) :
Κωδικοποίηση  Κανόνων Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής  Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

24. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,   καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

25. της με αρ. 238/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της
διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

26. της  με  αρ.  238/2018  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  δέσμευσης  εγγραφής
πίστωσης για το έτος 2019,

27. της με αρ. 279/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της
προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού,

28. της  με  αρ.  279/2018  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  διάθεσης
πίστωσης της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού,

29. τις με αρ. 863, 864, 865, 866, 867, 868/2018 και τις με αρ. 418, 419, 420, 421, 422, 423,
424/2019  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  για  την  προμήθεια  των  ειδών  του
διαγωνισμού,

30. της με αρ. 20/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίζονται οι
όροι  του  επαναληπτικού  διαγωνισμού,  με  τους  ίδιους  όρους,  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  ..../....../........(  η  ακριβής
ημερομηνία θα οριστεί στη διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου) και ώρα 14:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την ………., ημέρα ………… και ώρα …. (ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών) (η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί στη διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου).

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/
………/……...  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  [συμπληρώνεται  επίσης
αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά]
Προκαταρκτική  Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για
δημοσίευση  στις  ……/………/……...  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
[συμπληρώνεται  στην  περίπτωση  δημοσίευσης  προκαταρκτικής  προκήρυξης  και  εφόσον  είναι
γνωστός ο αριθμός και η ημερομηνία δημοσίευσης].

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: ………………..

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 78ΘΜΩΛ7-8ΗΑ



Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο  τεύχος  Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 
 [συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης,
εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
4  του  π.δ.  118/2007  ή  του  άρθρου  5  του  ΕΚΠΟΤΑ,  τηρουμένων  και  των  διατάξεων  του  ν.
3548/2007] .
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL) :   www.korinthos.gr  στην διαδρομή : O  Δήμος ► Ενημέρωση ► Προκηρύξεις -
Διαγωνισμοί, στις …../..…/……..…..[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση] 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων  στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνει : τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση
άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  /απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:
1. η  παρούσα  Διακήρυξη  (Αρ.πρωτ.:  ΧΧΧΧ/…….-2019)  με  τα  Παραρτήματα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ:  (26/2018)  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και
Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  Υπόδειγμα  Εντύπου  Οικονομικής  Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ  –  Υπόδειγμα  Εγγυητικών  Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV -  ΕΕΕΣ
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι  επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και  όλες οι  ανταλλαγές πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,  εκτελούνται  με  τη

http://et.diavgeia.gov.gr/
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χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr ,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους   στο σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους  έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να παρατείνει  την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  ή  των
αλλαγών.
Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα  αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσημη
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το
έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
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Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό που καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)  ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
(Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης).
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό που  η  υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται σε ποσοστό 1% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς
ΦΠΑ, δηλαδή: 

ΤΜΗΜΑΤΑ
Απαιτούμενη εγγυητική

επιστολή (€)
Ολογράφως

ΤΜΗΜΑ1 5.373,84 ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα  να  παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  και  της
εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο με  την  προσκόμιση της  εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών, και  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται  για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997,  σ.  1)  και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα  (ΕΕ L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στην  κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την  πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ)  παιδική εργασία και  άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται  στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται,  επίσης,  όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά  στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των  προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την
εθνική νομοθεσία ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι  ο προσφέρων έχει
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν τόσο την  κύρια  όσο και  την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. - 

2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α)  εάν έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που προβλέπονται  στην  παρ.  2  του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή
τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην αποκλείει  έναν
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ)  εάν έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.

2.2.3.5. -
2.2.3.6.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.3.7. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στις παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)  και  2.2.3.4 μπορεί  να προσκομίζει  στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.9.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει  επιβληθεί,  με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής] 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
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στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον  αφορά  στην  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν :
 Βεβαίωση τουλάχιστον  μιας  τράπεζας  ή  άλλου  χρηματοπιστωτικού  οργανισμού,  με  την

οποία  θα  πιστοποιείται  η  πιστοληπτική  ικανότητα  των επιχειρήσεών τους,  το  οποίο  θα
πρέπει να είναι ίσο με το 80% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα άνευ ΦΠΑ.

 Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία κατηγορίας για
την  οποία  αυτό  προβλέπεται  και  αντίγραφα  της  δήλωσης  Ε3  για  τις  επιχειρήσεις  που
τηρούν βιβλία κατηγορίας για την οποία αυτό προβλέπεται κατά τις τρεις (3) προηγούμενες
του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις,  στα  οποία  να μην υπήρξε
περισσότερες από μία φορά αρνητικό το αποτέλεσμα του ισολογισμού των τριών τελευταίων
οικονομικών χρήσεων. 

 Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του
μέσου κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις
(3)  προηγούμενες  του  έτους  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  οικονομικές  χρήσεις.  Εάν  οι
επιχειρήσεις  λειτουργούν  ή  ασκούν  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σχετικά  με  τα  υπό
προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο, τριών
ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  Γενικά πάντως, θα πρέπει ο γενικός μέσος
κύκλος εργασιών τους :

 Για  το  τμήμα  1: να  είναι  τουλάχιστον  ίσος  με  το  50%  της  προϋπολογισθείσας
δαπάνης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν  : 
α) άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών της επιχείρησής τους και 
β) τα κατάλληλα μέσα για την διακίνηση των προϊόντων,
γ) άδεια λειτουργίας :
γ.1. των εγκαταστάσεων παραγωγής απ΄ όπου θα προμηθευτεί  ο οικονομικός φορέας τα υπό
προμήθεια  προϊόντα  (αφορά  μόνο  τα  γαλακτοκομικά  προϊόντα),  από  τον  ΕΦΕΤ  ή  αντίστοιχη
αρμόδια δημόσια υπηρεσία και 
δ) Έγκριση :
δ.1. των  επιχειρήσεων  παραγωγής  γαλακτοκομικών  προϊόντων,  από  τον  ΕΦΕΤ  ή  αντίστοιχη
αρμόδια δημόσια υπηρεσία.
ε) Ανάλυση του προμηθευόμενου φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και των
ΝΠΔΔ του από εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά μόνο το τμήμα 1 και, ειδικότερα, τα είδη με α/α :
Β.1.3 και Δ.1 έως Δ.5).
σύμφωνα με το παράρτημα Ι και την παρούσα διακήρυξη.

Καθώς επίσης και  κάθε άλλo έγγραφο σύμφωνα με  τους  ειδικούς  όρους της  μελέτης  και  των
επισυναπτόμενων στην παρούσα εγγράφων, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν :
 πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προσφέροντος (ή ισοδύναμο) 
 πρότυπο  διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων  (πιστοποιητικό  HACCP ή  ISO  22000)  (ή

ισοδύναμα)

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν
στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις  καταστάσεις  της παραγράφου 2.2.3 και  β)  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα ΙV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή  έχουν εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται  να αντικαταστήσει  έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται,  εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
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πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της  μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας και  υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο
προσωρινός ανάδοχος έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το
Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει  όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και  Συντονισμού της  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. 
δ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους.  Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί  τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού 
Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι  αναθέτουσες  αρχές
απαιτούν  σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  για  την  παρούσα
διαδικασία σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  κατά  το  στάδιο  της
υποβολής της προσφοράς

τους:
 Βεβαίωση τουλάχιστον  μιας  τράπεζας  ή  άλλου  χρηματοπιστωτικού  οργανισμού,  με  την

οποία  θα  πιστοποιείται  η  πιστοληπτική  ικανότητα  των επιχειρήσεών τους,  το  οποίο  θα
πρέπει να είναι ίσο με το 80% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα άνευ ΦΠΑ.

 Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία κατηγορίας για
την  οποία  αυτό  προβλέπεται  και  αντίγραφα  της  δήλωσης  Ε3  για  τις  επιχειρήσεις  που
τηρούν βιβλία κατηγορίας για την οποία αυτό προβλέπεται κατά τις τρεις (3) προηγούμενες
του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις,  στα  οποία  να μην υπήρξε
περισσότερες από μία φορά αρνητικό το αποτέλεσμα του ισολογισμού των τριών τελευταίων
οικονομικών χρήσεων. 

 Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του
μέσου κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις
(3)  προηγούμενες  του  έτους  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  οικονομικές  χρήσεις.  Εάν  οι
επιχειρήσεις  λειτουργούν  ή  ασκούν  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σχετικά  με  τα  υπό
προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο, τριών
ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  Γενικά πάντως, θα πρέπει ο γενικός μέσος
κύκλος εργασιών τους :

 Για  το  τμήμα  1: να  είναι  τουλάχιστον  ίσος  με  το  50%  της  προϋπολογισθείσας
δαπάνης.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:

1. Άδεια  κυκλοφορίας κατάλληλου  μεταφορικού  μέσου,  για  την  μεταφορά  ειδών,  και
άδεια ή  έγκριση  καταλληλότητας από  την  Δ/νση  Κτηνιατρικής  ή  άλλες  αρμόδιες
Υπηρεσίες για τα μέσα μεταφοράς. 

2. Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών από την αρμόδια υπηρεσία 
3. Άδεια λειτουργίας :

 3.1. των εγκαταστάσεων παραγωγής  απ΄ όπου θα προμηθευτεί ο οικονομικός φορέας τα
υπό  προμήθεια  προϊόντα  (αφορά  μόνο  τα  γαλακτοκομικά  προϊόντα)  από  τον  ΕΦΕΤ  ή
αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία και 

4. Έγκριση :
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4.1 των επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη
αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

5. Ανάλυση του προμηθευόμενου φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου
και των ΝΠΔΔ του από εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά το τμήμα 1 και, ειδικότερα, τα
είδη με α/α : Β.1.3 και Δ.1 έως Δ.5).

Καθώς επίσης και  κάθε άλλo έγγραφο σύμφωνα με  τους  ειδικούς  όρους της  μελέτης  και  των
επισυναπτόμενων στην παρούσα εγγράφων, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν :

α) Πιστοποιητικά ISO (ή ισοδύναμα)
α1.  Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προσφέροντος και 
α2.   Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 ή   πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία
Ελέγχου (πιστοποιητικό HACCP), (αφορά όλα τα τμήματα ως αναφέρονται κάτωθι),  από φορείς
πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.)
ή φορείς πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation
for Accreditation – EA).
Ειδικότερα,  το  ανωτέρω  πιστοποιητικό  θα  αφορά  στα  στάδια  :  αποθήκευση  και  διακίνηση
τροφίμων.

β)  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν
μεταποιεί,  δεν συσκευάζει  και  δεν αποθηκεύει  ο  ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση
ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό HACCP ή το ISO (ή ισοδύναμά
τους) της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη
δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο ενδιαφερόμενο ή με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής)  του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα
προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του
Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα).

Β.6. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και  νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ,  συγκρότηση Δ.Σ.  σε σώμα,  σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με  τη  νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν
νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω,  κατά  περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής

2.3.2 - 

2.3.3 - 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Ι  της
Διακήρυξης, και ειδικότερα αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και θα αφορά το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος της προμήθειας και για τα δύο έτη.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης
αριθμ.  56902/215/2.6.2017  (Β'  1924)  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  ρυθμίσει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  σχετική
ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/16.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,
αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες,  την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα  ψηφιακά  και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας θα επισυνάψει επί
ποινή  αποκλεισμού  στην  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το
συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, σε μορφή pdf.  

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω (υπο)φακέλους  μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf  και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς,  η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια
στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα
τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: 
Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Β) την εγγύηση συμμετοχής,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και  PDF,  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης   για  το
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”, που είναι αναρτημένες στον εξής διαδικτυακό
ιστότοπο:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  Η εγγυητική επιστολή επισυνάπτεται σύμφωνα με το υπόδειγμα
εγγυητικής επιστολής του Παραρτήματος IΙI της παρούσας. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.   Περιλαμβάνει  ιδίως τα  έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και :
 τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν

στην  πλήρωση  των  κριτήριων  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  της
τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  και  της  τήρησης  των  προτύπων  διασφάλισης
ποιότητας καθώς και 

 Βεβαίωση περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς : από το Δήμο
Κορινθίων και από το Δήμο της έδρας δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα. 

Οι οικονομικοί  φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 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
του  ηλεκτρονικό  αρχείο  .pdf.  Καθώς  η  οικονομική  προσφορά  έχει  αποτυπωθεί  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν (μόνο για
τις ομάδες που θα λάβουν μέρος) και να υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, σε μορφή pdf συμπληρωμένο, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της μελέτης του
παραρτήματος Α΄. 
Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:  
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  επισυνάψει  επί  ποινή  αποκλεισμού  στην  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά  του,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  συνημμένο  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  του
Παραρτήματος ΙΙ, σε μορφή pdf.

Α. Τιμές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Η τιμή των προς προμήθεια ειδών με α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού παραρτήματος Ι : 
Α1.1-Α1.2, Α.3.1-Β.2.1, Β.3.1-Β.10.6, Β.12.1-Β.12.5, Β.14.3-Β.14.4, Δ.1-Δ.5, 
δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος και
για τα δύο έτη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσής  του,  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  το  Τμήμα
Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας για τα είδη: 

1. ελαιόλαδο (είδη με α/α: Α.2.1, Β.2.3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού παραρτήματος Ι)

2. αραβοσιτέλαιο (είδος με α/α Β.2.2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού παραρτήματος Ι )

3. είδη  οπωροπωλείου (είδη  με  α/α  Β.14.1-Β.14.2  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού
παραρτήματος Ι)

4. είδη  ιχθυοπωλείου (είδη  με  α/α  Β.16.1-Β.17.2  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού
παραρτήματος Ι )

5. είδη  κρεοπωλείου  συμπεριλαμβανομένου  του  νωπού  κοτόπουλου (είδη  με  α/α  :
Β.13.1-Β.13.4 και Β.15.1-Β.15.2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού παραρτήματος Ι),

και για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος και για τα δύο έτη.
Εφόσον  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα οικονομικής  προσφοράς  του  ΕΣΗΔΗΣ δεν  μπορεί  να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην
ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με
τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης
που προσφέρουν από την αναγραφόμενη τιμή αναφοράς. 
Τιμή Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: Τιμή Αναφοράς ελαιόλαδου = 6,20
Παράδειγμα:  Έστω ότι  ο  συμμετέχων έχει  προσφέρει  έκπτωση επί  της  τιμής  (όπως ακριβώς
ζητείται από τη Διακήρυξη) 1% για το ελαιόλαδο. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 6,200-(6,200 Χ 0,01) = 6,138 €
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων θα επισυνάψει  στην
ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  και
συμπληρωμένο  με  το   αναγραφόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  το  υπόδειγμα  της  οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο  κάθε  υποψήφιος  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  προσφορά  (επί  ποινή
αποκλεισμού) για το ένα τμήμα όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω, αλλά και στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παρούσας.

Τα τμήμα είναι ως κάτωθι :

ΤΜΗΜΑ 1: 
 είδη  με  α/α  από Α.1  έως  Α.9 του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης

(γαλακτοκομικά,  έλαια,  άλευρα-σιτηρά,  δημητριακά,  ζυμαρικά,  κονσερβοειδή,  όσπρια,
γλυκαντικές ύλες, ηδύσματα ξηρής μορφής), 

 είδη  με  α/α   από  Β.1  έως  Β.10 του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης
(γαλακτοκομικά,  λίπη,  είδη  ζαχαροπλαστικής,  δημητριακά,  ζυμαρικά,  κονσερβοειδή,
όσπρια, γλυκαντικές ύλες, αρτυματικές ύλες, ηδύσματα ξηρής μορφής), 

 α/α από Β.12 έως Β.17 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (εμφιαλωμένο νερό
και  αναψυκτικά,  είδη  κρεοπωλείου,  κατεψυγμένα  (αρακάς-φασολάκια-σφολιάτα),
κατεψυγμένα νωπά πουλερικά και αυγά, κατεψυγμένα και νωπά ψάρια),  

 είδος  με  α/α  από  Δ.1  έως  Δ.5 του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης  (γάλα
εργαζομένων)

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 
Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  διάστημα
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  α  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά και  την  εγγύηση συμμετοχής  τους,  εφόσον τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας, 
β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί  κατά την αποσαφήνιση και  την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός  ισχύει,  υπό τους  όρους της  παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως προς τους  όρους και  τις  τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα
10:00 π.μ.

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του  (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την  αποσφράγιση των ως άνω φακέλων,  ανά στάδιο,  κάθε  προσφέρων που  συνεχίζει  σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και  τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την  αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  των τεχνικών προσφορών μπορεί  να
συντάσσεται  ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την  ανάδειξη  του  προσωρινού  αναδόχου.  Το εν  λόγω πρακτικό  κοινοποιείται  από το  ως  άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην  περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον  ανάδοχο με  κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.   Τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης  ενσωματώνονται  στην  ως  κατωτέρω  ενιαία
απόφαση.
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία
επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων  pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών
διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού
αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει  ότι  πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η
διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του  Διαγωνισμού και  τη  διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο  όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
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ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας
και ποσοστό 50 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον
προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
Η  εν  λόγω απόφαση αναφέρει  την  προθεσμία  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της  σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) - 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2.  και  όποια  επιπλέον  τυχόν
απαιτούνται.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση,  με  την  ίδια  διαδικασία,  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης,  η προθεσμία για  την  άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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Για το  παραδεκτό της άσκησης της  προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται  παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του  ή  σε  περίπτωση  που,  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της
προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας,  εκτός  αν  ζητηθούν  προσωρινά  μέτρα  προστασίας  κατά  το  άρθρο  366  του
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και,  σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της  ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για  την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται  παράβολο,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.  4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής  κωλύει  τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. To περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ  της Διακήρυξης και  τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται  μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και  του
εκπροθέσμου. 
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις  συμβατικές του υποχρεώσεις  και  ευθύνες λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.  4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει  την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να γνωστοποιεί  στην αναθέτουσα αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται  οι  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.  4412/2016,
δύναται  να  επαληθεύσει  τους  ως  άνω  λόγους  και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της  σύμβασης  που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
4.4.4. 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι  κείμενες διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί  με  απόφαση του  Δικαστηρίου της  Ένωσης στο πλαίσιο  διαδικασίας  δυνάμει  του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
α) Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω τρόπος
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και  με  τον  τρόπο που προβλέπεται  στα  έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το ποσό αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Λοιπές κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α)  το υλικό δεν φορτωθεί  ή παραδοθεί  ή αντικατασταθεί  με  ευθύνη του φορέα που εκτελεί  τη
σύμβαση.
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε  από  ποσόν  που  δικαιούται  να  λάβει  είτε  με  κατάθεση  του  ποσού  από  τον  ίδιο  είτε  με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας  [η  περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται  εφόσον  προβλέπεται  η  χορήγηση
προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και  μέχρι  λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,  για το οποίο δεν ευθύνεται  ο ανάδοχος και  παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον  ο  ανάδοχος  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από το  προβλεπόμενο  κατά  τα  ανωτέρω
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που
υπολογίζεται  από την  επόμενη  της  λήξης  του  συμβατικού χρόνου,  μέχρι  την  προσκόμιση  του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής  του  αναδόχου ή,  σε  περίπτωση ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων  των  άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική
προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά : όπως περιγράφεται αναλυτικά
στο άρθρο 9 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος Ι.
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Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη  λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η  παράταση
χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στο παράρτημα Ι.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό,  η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, όπως πιο
πάνω  ορίζεται,  εντός  δύο  (2)  ετών  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Μέχρι το πέρας της
ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία παράδοση.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής μπορεί  να  ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο 9.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από

ΑΔΑ: 78ΘΜΩΛ7-8ΗΑ



την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής
εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου
στο εξωτερικό

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο  δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Ο ανάδοχος,  εφόσον κληθεί  από την αρμόδια Υπηρεσία,  υποχρεούται  εντός πέντε  ημερών να
προσκομίσει δείγματα των προς προμήθεια υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο
άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.
6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

  Ζ.-  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του

Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

 Όσον αφορά στο Δήμο Κορινθίων θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2019: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €

15 6481.0002 Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 176.490,54

10 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων) 528,84

15 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων) 16.922,88

20 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων) 42.307,20

30 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων) 5.763,00

35 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων) 5.085,00
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45 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων) 2.644,20

  Όσον αφορά στο Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) η

δαπάνη θα βαρύνει την εξής πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019: 

-ΚΑ 15/6063.001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)» ποσού 5.288,40€.

  Όσον αφορά στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων η δαπάνη θα βαρύνει την εξής

πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019:

-ΚΑ 15/6481.001 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας σισσιτούντων” ποσού 396.673,10€.

  Όσον αφορά στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η δαπάνη είναι η εξής:

 «Γάλα καθαριστριών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης» ποσού 13.221,00€.

  Όσον αφορά στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η δαπάνη είναι η εξής:

 «Γάλα καθαριστριών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» ποσού 7.932,60€.

  Η.-  Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της

παρούσας  πράξης  έχουν  ισχύ  τα  άρθρα  360  και  επόμενα  του  Ν.  4412/16.  Ειδικότερα  στην

περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την

άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δέκα  (10)  ημέρες από  την  κοινοποίηση  της

προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η  προδικαστική  προσφυγή

κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/20/2019.-  

                           

                                                                 Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 07-03-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτονται  τα  από  20-09-2018  και  από  28-01-2019  πρακτικά  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Στην  Κόρινθο,  την  20-9-2018,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00,  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας  του  Δήμου Κορινθίων  (Δημοκρατίας  1),  συνεδρίασε  η  επιτροπή που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.
2/6/2018 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  προσφορές  που
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 60785 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 25577/31-7-2018 διακήρυξης του Δήμου,
για  την  «Προμήθεια  τροφίμων,  ειδών  παντοπωλείου,  γάλακτος  για  τους  εργαζόμενους  του  Δήμου  και  έτοιμων
γευμάτων για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα

2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Η  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  αριθ.  25577/31-7-2018  διακήρυξη  του  Δήμου  Κορινθίων,  για  την
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμων γευμάτων για
την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» και  το  νομικό πλαίσιο  που διέπει  τον  εν  λόγω διαγωνισμό,
παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60785. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  14-9-2018  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των
προσφορών είναι η 20-9-2018 και ώρα 10:00.
Στη  συνέχεια  η  επιτροπή,  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  συνδέθηκε  στο  σύστημα  με  τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 60785 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται
στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής
προσφοράς

1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 13/09/2018 14:45:53
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 13/09/2018 18:07:48
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 14/09/2018 13:49:49

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη
και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης),  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  οι  προσφορές.  Αμέσως  μετά  την
παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα  αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των  προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η
πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.  Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :
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Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα

παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

1. Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα 1 της Διακήρυξης  
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ: 

1. Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς Νο594618/12-9-2018
2. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αρ.652788.933028/06-9-2018
3. Έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κορινθίας με αρ.19/03-01-2013
4. Ανακοίνωση Τροποποίησης αρ.6277/15-10-2015
5. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης αρ.652788.933031/06-9-2018
6. Καταστατικό της “Γαλακτοκομικά Μανδρέκας ΑΕ” αρ.16854
7. Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων

καταχώρισης ΓΕΜΗ αρ. 5285/16-1-2015
8. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας Τράπεζα Πειραιώς 06-9-2018
9. Σύμβαση 6718/2015 είδη παντοπωλείου ΤΕΒΑ
10. Βεβαίωση καλή εκτέλεσης για τη σύμβαση 6718/2015 και 6717/2015 από 05-8-2016 ΤΕΒΑ
11. Σύμβαση 1/21-12-2015 ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
12. Βεβαίωση καλής  εκτέλεσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για  την “προμήθεια τροφίμων για τους

άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής” από 09-8-2016
13. Σύμβαση 20591/05-9-2016 για την προμήθεια γάλακτος στο Δήμο Ρεθύμνης. 
14. Βεβαίωση  καλής  Εκτέλεσης  από  04-12-2017  για  την  υπ.αριθμ.  Σύμβαση  20591/5-9-2016,  Φορέας  Δήμος

Ρεθύμνης
15. Σύμβαση 1225/28-01-2016 για την προμήθεια γάλακτος στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού 
16. Βεβαίωση  καλής  Εκτέλεσης  από  24-10-2017  της  προμήθειας  της  υπ.αριθμ.  σύμβασης  16454/24-10-2017,

Φορέας Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
17. Σύμβαση 29232/29-9-2015 για την προμήθεια γάλακτος – τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Ηλιούπολης.  
18. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 29232/29-9-2015, Φορέας Δήμος Ηλιούπολης

από 24-10-2017
19. Σύμβαση 6717/2015 είδη βρεφικών τροφών και ειδών παντοπωλείου ΤΕΒΑ
20. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης (υπ.αριθμ.16/2015) “προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και

γιαουρτιού αγελάδας” Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού
21. Βεβαιώσεις  κατακύρωσης  και  επιτυχούς εκτέλεσης των  παρακάτω συμβάσεων 73/10,  17/11,07/12,144/14,

Φορέας Πολεμικό Ναυτικό Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού
22. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την υπ. Αρ32773/19-10-2017 , Φορέας Δήμος Νέας Σμύρνης
23. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης  προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 27672/30-6-2016, Φορέας Δήμος Τρίπολης

από 05-12-2017
24. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 10698/17-8-2015, Φορέας Δήμος Θήρας από

06-12-2017
25. Βεβαίωση καλής Συνεργασίας  της υπ. αριθμ. Σύμβασης 29258/21-8-2015, φορέας Δήμος Αιγάλεω από 18-10-

2017. 
26. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 56362/18-10-2017 φορέας Δήμος Καλλιθέας

από 31-10-2017.
27. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της 30-01-2015 Σύμβασης, φορέας ΣΤΑΣΥ ΑΕ από 09-4-2015
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28. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ.  Σύμβασης 23545/6-8-2014,  Φορέας Δήμος Παπάγου
Χολαργού από 24-10-2017

29. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της  από 4-4-2016 έως και 31-10-2017 Σύμβασης, φορέας 2η ΥΠΕ από
31-10-2017

30. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. 30/2015 Σύμβασης, φορέας Κ.Κ.Π.Π.Α. Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρεια Αττικής από 02-11-2017

31. Βεβαίωση  καλής  Εκτέλεσης  προμήθειας  της  από  15-6-2015  έως  14-06-2016  Σύμβασης  Φορέας  1η  ΥΠΕ
Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ από 23-10-2017

32. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας για τα έτη 2014-2015  Σύμβασης, φορέας 2η ΥΠΕ ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο
από 20-10-2015.

33. Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της 173/08-09-2014 Σύμβασης, φορέας 1η ΥΠΕ Νοσοκομείο Η ΣΩΤΗΡΙΑ
από 08-6-2016

34. Βεβαίωση Τμήματος Κτηνιατρικής με αρ. πρωτ.: 2601/365/04-01-2018
35. Νέα τροποποίηση άδειας λειτουργίας  με αρ. πρ.: 253181/54248/30-9-2016 από το Τμήμα Κτηνιατρικής
36. Χορήγηση κωδικού αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης με αρ. 321205/31-8-2009
37. Χορήγηση βεβαίωσης με αρ. 15283/3135/17-1-2018 από Τμήμα Κτηνιατρικής
38. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΗ 2842
39. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΗ 2842
40. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΖ 1173
41. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΖ 1173
42. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΚ 8775
43. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΚ 8775
44. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΚ 8776
45. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς  ΚΡΚ 8776
46. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΜ 1197
47. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΜ 1197
48. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΜ 4152
49. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΜ 4152
50. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΤ 3295
51. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 3295
52. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 5594
53. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 5594
54. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΤ 6457
55. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 6457
56. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 7035
57. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς ΚΡΤ 7035
58. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 8682
59. Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς ΚΡΤ 8682
60. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΑΤΗ 2945
61. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΑΤΗ 2945
62. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΖΗΒ 9218
63. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος  ΖΗΒ 9218
64. Βεβαίωση καταλληλότητας αποθήκευσης συσκευασμένων τροφίμων φυτικής προέλευσης με αρ. 99891/06-7-

2017
65. Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μεταποιητικής δραστηριότητας του τομέα τροφίμων και ποτών της 24-8-2018
66. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 αρ.πιστ.0373317-Ι22
67. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 αρ.πιστ.0373317
68. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 αρ.πιστ.0373317-Ε
69. Πιστοποιητικό ISO 1801:2008 αρ.πιστ.0373317-Ι22
70. Πιστοποιητικό ISO 22005:2007 αρ.πιστ.0373317-Ι22
71. Πιστοποιητικό διαπίστευσης με αρ.102-3 για τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.
72. Πιστοποιητικά ανάλυσης από 17-7-2018
73. Πιστοποιητικό H.A.C.C.P. Από την TUV AUSTRIA αρ.εγγρ.πιστ.04410015
74. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 για την Τσατσούλης Ν. & Υιοί Ο.Ε. 
75. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από την TUV HELLAS αρ.μητρ.πιστ.049 10 0009
76. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS αρ.μητρ.πιστ.041 10 0017
77. Πιστοποιητικό εγκρίσεως με αρ. ΑΤ 17/2337
78. Πιστοποιητικό εγκρίσεως με αρ. 002960 IFS
79. Πιστοποιητικό με αρ. IFS-0243/2017 
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80. Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 κωδ.πιστ. AV251/R1604F
81. Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 αρ.εγγρ.πιστ. 0708012
82. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 TUV HELLAS  αρ.μητρ.πιστ.049 08 0048
83. Πιστοποιητικό FSSC 22000  από την TUV AUSTRIA αρ.εγγρ.πιστ.02910002
84. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 DQS αρ.μητρ.πιστ.206607
85. Χορήγηση πλήρους έγκρισης από ΕΦΕΤ με αρ. 14430/20-9-2011 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
86. Χορήγηση άδειας λειτουργίας με αρ. 141/13-01-2010 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
87. Χορήγηση άδειας τυροκομείου με αρ. 752/05-7-2010 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
88. Χορήγηση άδειας λειτουργίας με αρ. 1244/23-10-2009 για την Νικόλαος Τσατσούλης & Υιοί Α.Ε.
89. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας της LEADER A.E. με αρ.2881/16-08-2010
90. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης της LEADER A.E. με αρ.6819/26-11-2013
91. Γνωστοποίηση για τη λειτουργία κέντρου αποθήκευσης και διανομής με αρ. 1034579 για τη LEADER A.E.
92. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  ΜΕΤRΟ  ΑΕΒΕ  περί  αποδοχής  της  προμήθειας  προς  την  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
93. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΝΙΚ.&  ΥΙΟΙ  ΟΕ   περί  αποδοχής  της  προμήθειας  προς  την

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
94. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  LEADER ΑΕ  περί  αποδοχής  της  προμήθειας  προς  την  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
95. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  ΕΛΑΜΕΡ  ΑΕ  περί  αποδοχής  της  προμήθειας  προς  την  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
96. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Σ.  ΤΖΑΦΕΡΗΣ  &ΣΙΑ  ΟΕ  περί  αποδοχής  της

προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
97. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΟΣ περί αποδοχής της προμήθειας

προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
98. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  ΜΥΛΟΙ  ΠΑΠΑΦΙΛΗ  ΑΕ  περί  αποδοχής  της  προμήθειας  προς  την

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
99. Υπεύθυνη  δήλωση  προμηθευτή  ΦΑΡΜΑ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ  περί  αποδοχής  της  προμήθειας  προς  την

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
100.Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Η ΠΙΝΔΟΣ περί αποδοχής

της προμήθειας προς την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
101.Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων της εταιρείας αρ.πρωτ.30507/13-9-2018
102.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
103.Υπεύθυνη Δήλωση 
104.Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής προσφοράς
105.Πρακτικό Δ.Σ.
106.Έκτακτη Γ.Σ. εκλογής νέου Δ.Σ.
107.Πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα
108.Ισολογισμοί 2014-2016
109.Ισολογισμοί 2017
110.Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων
111.Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές
112.Ηλεκτρονική Τεχνική Προσφορά
113.ΦΕΚ σύστασης 4325/04-6-2009
114.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε xml

Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.311361-1/14-01-

2019 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς. 

2. Η   KORINTHIAN     PALACE     CATERING     A  .  E. υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 1, 2, 3  της Διακήρυξης  
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ: 

1. Περιεχόμενα 
2. Υπεύθυνη Δήλωση περί Δέσμευσης σε αρχές παρ. 1.7 Διακήρυξης
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3. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων _ Ηλίας Κακογιάννης
4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων _ Αμαλία Τσουλουχά
5. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων _ Κυριακή Βουρλάκη
6. Υπεύθυνη Δήλωση Χρόνου Ισχύος της κατατιθέμενης προσφοράς
7. ΦΕΚ σύστασης Αρ.12922/09-11-2007
8. Κωδικοποιημένο καταστατικό με αρ. 589207.839844
9. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 653114.933512/06/09/2018
10. Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας με αρ. 653114.933513/06/09/2018
11. Βεβαίωση με αρ. 1611/28-3-2014 του Τμήματος Εμπορίου και Ανάπτυξης
12. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης με αρ. 653114.933514-07/09/2018 
13. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. 653114.933515-06/09/2018 
14. Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. – Εκπροσώπηση με αρ. 4050/01-07-2015
15. Πρακτικό Δ.Σ Συμμετοχής και Νόμιμης Εκπροσώπησης Νο.271
16. Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα Νο.112
17. Εγγραφή στο Επιμελητήριο με αρ.2543/07-8-2018
18. Δικαιολογητικά Συμμετοχής παρ. 2.4.3.1 Διακήρυξης
19. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf
20. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή xml
21. Εγγύηση Συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας με αρ. 379/70335500
22. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Δήμο Κορινθιών ( Αναθέτουσα Αρχή και Δήμος Έδρας Δραστηριότητας) με

αρ. 29636/13-9-2018
23. Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας με αρ.100530481/_18/20-8-2018
24. Ισολογισμός 2015
25. Ισολογισμός 2016
26. α. Οικονομικές καταστάσεις 2017 προς δημοσίευση_επικυρωμένες
27. β. Ισοζύγιο 2017
28. γ. Περιοδικές Δηλώσεις 2017
29. Υπεύθυνη Δήλωση περί κύκλου εργασιών
30. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8592
31. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΜ 4866
32. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6135
33. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6135
34. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6255
35. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8131
36. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8260
37. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΚ 5548
38. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 5544
39. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8592
40. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΚ 5548
41. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 4866
42. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 5132
43. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 5544
44. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6135
45. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6230
46. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6255
47. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8131
48. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8260
49. Άδεια  Λειτουργίας  Ψυκτικών  Αποθηκών  για  τη  συντήρηση  νωπών,  κατεψυγμένων  και  τυποποιημένων

προϊόντων ζωϊκής προέλευσης αρ. Πρωτ. 13478/13-8-2015
50. Άδεια  Λειτουργίας  Ψυκτικών  Αποθηκών  για  τη  συντήρηση  νωπών,  κατεψυγμένων  και  τυποποιημένων

προϊόντων ζωϊκής προέλευσης  λόγω προσθήκης δύο containers κατάψυξης αρ.πρωτ.36290/7511/23-2-2017
51. Άδειες εγκαταστάσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
52. Άδειες εγκαταστάσεων παραγωγής αυγών
53. Άδειες εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
54. ΕΦΕΤ  Χορήγηση κωδικού αριθμού έγκρισης αρ.πρωτ.13830/21-8-2012
55. Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής με αρ.42940
56. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την κατάψυξη, συντήρηση και διανομή έτοιμων γευμάτων στην εταιρεία

“KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” αρ.πρωτ.271698/58329/27-10-2016
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57. Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μονάδας  Catering  της  εταιρείας  KORINTHIAN  PALACE  CATERING  A.E.
αρ.πρωτ.5469/17-06-2011

58. Έγκριση επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
59. Έγκριση επιχειρήσεων παραγωγής αυγών
60. Έγκριση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
61. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου με αρ.1438/06-4-2012
62. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Catering- Korinthian Palace Catering A.E με αρ.5469/17-6-2011
63. Άδεια Λειτουργίας από Κτηνιατρική Υπηρεσία για την κατάψυξης, συντήρηση και διανομή  Έτοιμων Γευμάτων -

Korinthian Palace Catering A.E με αρ.271698/27-10-2016
64. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικού που θα απασχοληθεί με την σίτιση
65. Πιστοποιητικά Υγείας Προσωπικού
66. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 80 (Μελέτη) περί αποδοχής έλεγχου
67. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 81 (Μελέτη) περί συμμόρφωσης
68. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 82 (Μελέτη) περί προσφερόμενων ειδών/ εταιρίας κατασκευής
69. Υπεύθυνη  Δήλωση  σελ.  82  (Μελέτη)  περί  χώρας  προέλευσης/  κατασκευαστή/  εργοστασίου/τόπου

εγκατάστασης
70. Υπεύθυνη Δήλωση σελ. 106 ( Μελέτη) περί συμμόρφωσης των προσφερόμενων προϊόντων στις προδιαγραφές
71. LETRINA S.A. ISO 22000:2005 αρ.πιστ.3061936-Ι22 για την Korinthian Palace A.E.
72. LETRINA S.A. ISO 9001:2015  αρ.πιστ.3061936 για την Korinthian Palace A.E.
73. LETRINA S.A. ISO 1801:2007 αρ.πιστ.3061936-HS-OH για την Korinthian Palace A.E.
74. LETRINA S.A. ISO 14001:2015 αρ.πιστ.3061936-Ε για την Korinthian Palace A.E.
75. LETRINA S.A. ISO 22005:2007 αρ.πιστ.3061936 για την Korinthian Palace A.E.
76. LETRINA S.A. CODEX ALIMENTARIUS αρ.πιστ.3061936-CA για την Korinthian Palace A.E.
77. Λίστα προμηθευόμενων προϊόντων- προμηθευτών
78. α. Υπεύθυνες Δηλώσεις προμηθευτών περί αποδοχής _ με ψηφιακή υπογραφή
79. β. Υπεύθυνες Δηλώσεις προμηθευτών _ με γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή
80. α. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (α' αρχείο) 
81. β. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (β' αρχείο) 
82. γ. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (γ' αρχείο) 
83. δ. Πιστοποιητικά Προμηθευτών/Kατασκευαστών (δ' αρχείο)
84. Μελέτη Λειτουργίας -  Λίστα προέλευσης α '  υλών παρασκευής  γευμάτων μαζί  με  παρουσίαση εταιρίας  /

Εξοπλισμός
85. Φύλλο συμμόρφωσης
86. Βεβαίωση από Κτηνιατρική Υπηρεσία με αρ. 310312/32402/01-12-2017
87. Πιστοποιητικά συσκευασίας γευμάτων
88. Πιστοποιητικά εξασφάλισης μεταφοράς - thermobox
89. Υπεύθυνη Δήλωση Ρήτρας ηθικού περιεχομένου
90. Τεχνική Προσφορά Συστήματος

Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.100033945_19/16-

01-2019 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας.  

3. Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλε προσφορά για το τμήμα  3  της Διακήρυξης    
Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ: 

1. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf
2. Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή xml
3. Εγγυητική συμμετοχής με αρ. 7002021710/13-9-2018
4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ.655657.977261/12-9-2018
5. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ.655657.977260/13-9-2018
6. Επικυρωμένο καταστατικό από 27-12-2016
7. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. 2722/04-9-2018
8. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων
9. Υπεύθυνη δήλωση περί του χρόνου ισχύος
10. Υπεύθυνη δήλωση περί δέσμευσης στις αρχές της διαδικασίες
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11. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινής αποκλεισμού
12. Πιστοληπτική ικανότητα με αρ. 990/14-9-2018 από την Eurobank
13. Καταστάσεις οικονομικών στοιχείων 2015-2016-2017
14. Υπεύθυνη δήλωση περί κύκλου εργασιών
15. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΖ 4800
16. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΖ 9510
17. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΜ 3483
18. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6920
19. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΖ 4800
20. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΖ 9510
21. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 3483
22. Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6920
23. Άδεια λειτουργίας Catering με αρ.17265/09-11-2012
24. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης με αρ. 281621/09-11-2016
25. Χορήγηση πλήρους έγκρισης από ΕΦΕΤ με αρ.10761/25-7-2016
26. Κτηνιατρική βεβαίωση ,ε αρ.117300/22591/07-05-2018
27. Υπεύθυνη δήλωση περί προσωπικού
28. Πιστοποιητικά υγείας προσωπικού
29. Πιστοποιητικό ISO 22000 ισχύος έως 10-4-2019
30. Πιστοποιητικό ΗΑCCP ισχύος έως 10-4-2019
31. Πιστοποιητικό ISO 9001 ισχύος έως 14-9-2018
32. Πιστοποιητικό ISO 18001 ισχύος έως 06-4-2019
33. Πιστοποιητικό ISO 14001 ισχύος έως 06-4-2019
34. Έγγραφο από EN TE CERT LTD για την επαναπιστοποίηση του ΣΠΔ της εταιρείας με αρ.50/10-9-2018
35. Πιστοποιητικά προμηθευτών
36. Βεβαιώσεις περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων με αρ. 31033, 31035, 31034/14-9-2018
37. Υπεύθυνη δήλωση περί προδιαγραφών
38. Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους
39. Υπεύθυνη δήλωση για τα προσφερόμενα είδη
40. Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση και τον κατασκευαστή
41. Τεχνική μελέτη λειτουργίας
42. Τεχνική προσφορά συστήματος

Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της  και  βεβαιώθηκε αυτή με  το  από 18-01-2019

έγγραφο της EUROBANK ERGASIAS A.E. 

Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες

στο διαγωνισμό  στον Δήμο εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Οικονομικός φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 31420
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 31470
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31676

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ήτοι:
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α) του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79

του ν. 4412/2016 

β) της εγγύησης συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2

αντίστοιχα της διακήρυξης.

Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε οι προσφορές

τους προωθούνται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς αυτών.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών
φορέων σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 26/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών
και τους όρους της αρ. 25577/31-7-2018 διακήρυξης του διαγωνισμού, ενώ ελέγχθηκε η πληρότητα των εγγράφων
που απαιτούνται σύμφωνα με το πεδίο «Β. Λοιπές απαιτήσεις» της μελέτης.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου και αξιολόγησης έχουν ως κάτωθι:

 

1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 

1.1 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 

«2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν :

  πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προσφέροντος (ή ισοδύναμο)
  πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (πιστοποιητικό HACCP ή ISO 22000) (ή ισοδύναμα)»,

και,

«Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:

α) Πιστοποιητικά ISO (ή ισοδύναμα)

α1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προσφέροντος (αφορά μόνο τα τμήματα 1 και 3) και

α2.  Πιστοποιητικό  ISO  22000:2005  ή  πιστοποιητικό  Ανάλυσης  Κινδύνων  και  Κρίσιμα  Σημεία  Ελέγχου

(πιστοποιητικό HACCP), (αφορά όλα τα τμήματα ως αναφέρονται κάτωθι), από φορείς πιστοποίησης, οι
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οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή φορείς πιστοποίησης της

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA).

Ειδικότερα για :

-το τμήμα 1 : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα στάδια : αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων 

-το τμήμα 2 (οπωρολαχανικά) : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα πεδία αποθήκευσης και διακίνησης

τροφίμων

-το Τμήμα 3 (έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου) : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στο πεδίο

εφαρμογής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση).

β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν

συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα

πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό HACCP ή το ISO (ή ισοδύναμά τους) της επιχείρησης από την οποία θα

προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο

ενδιαφερόμενο ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή

της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι

έχουν  αποδεχθεί  έναντι  του  Οικονομικού  Φορέα,  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε

περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)».

και,

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:

- τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών του

Τμήματος 1 «Είδη Παντοπωλείου». Στα είδη του Τμήματος 1 συμπεριλαμβάνονται τα «Είδη κρεοπωλείου»,

τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». Ο οικονομικός

φορέας υπέβαλλε το αρ. 0373317 Πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 με ισχύ έως τις 26-9-2019 και με πεδίο

εφαρμογής: «Παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση & εμπορία γάλακτος, γιαουρτιού, επιδορπίων γάλακτος,
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κρέμας  ζαχαροπλαστικής  &  κρέμας  chantilly.  Εμπορία,  αποθήκευση  &  διακίνηση  γάλακτος,

γαλακτοκομικών & τυροκομικών προϊόντων και τροφίμων ξηρής αποθήκευσης». Η Επιτροπή λαμβάνοντας

υπόψη  τα  προαναφερόμενα  σημεία  της  διακήρυξης,  επισημαίνει  ότι  το  ανωτέρω  πιστοποιητικό  δεν

καλύπτει τα «Είδη κρεοπωλείου», τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα

«Κατεψυγμένα  ψάρια»,  αλλά  μόνο  το  γάλα,  τα  γαλακτοκομικά/τυροκομικά  είδη  και  είδη  ξηρής

αποθήκευσης και δεν την κάνει αποδεκτή. 

1.2 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το 
στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
[…] 
3. Άδεια λειτουργίας :
3.1. των εγκαταστάσεων παραγωγής απ΄ όπου θα προμηθευτεί ο οικονομικός φορέας τα υπό προμήθεια προϊόντα 
(αφορά μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα) από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία». 

και,

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:

- τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  αρ.  29956/06-9-22018  έγγραφο  παροχής  διευκρινήσεως  της  αναθέτουσας  αρχής

διευκρινίζεται ότι: «Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι ελληνικής προέλευσης και στη χώρα που εδρεύει το

εργοστάσιο παραγωγής δεν προβλέπει η Νομοθεσία τις αντίστοιχες άδειες/εγκρίσεις με τις ελληνικές, εφόσον οι

συμμετέχοντες  προμηθεύονται  τα  προϊόντα  από  αντιπρόσωπο  των  εργοστασίων  παραγωγής,  δύναται  να

κατατεθεί η άδεια της προμηθεύτριας εταιρείας και όχι των εργοστασίων – επιχειρήσεων παραγωγής». 

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση της ότι για τα είδη «Γάλα εβαπορέ» και

«Γάλα εβαπορέ βρεφικό» ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής αυτών είναι των εταιρειών  Hochwald Foods
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GmbH και η ΦΡΗΣΛΑΝΤ Α.Ε, και ότι οι προμηθεύτριες εταιρίες των δύο ειδών είναι η ΕΛΑΜΕΡ Α.Ε. και η

METRO AEBE αντίστοιχα. Δεν κατατέθηκαν οι άδειες των ΕΛΑΜΕΡ Α.Ε. και METRO AE, όπως προβλέπεται

και από την παραπάνω διευκρίνιση. Επομένως, για τα δύο αυτά γαλακτοκομικά είδη δεν υπεβλήθησαν οι

απαιτούμενες άδειες λειτουργίας είτε των κατασκευαστριών εταιριών, είτε των προμηθευτριών εταιριών.  

1.3 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 

«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: 
[…] β) τα κατάλληλα μέσα για την διακίνηση των προϊόντων»,

και,

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το 
στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
1. Άδεια κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, και άδεια ή έγκριση 
καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για τα μέσα μεταφοράς».

και,

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:

- τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών του
Τμήματος 1 «Είδη Παντοπωλείου». Στα είδη του Τμήματος 1 συμπεριλαμβάνονται τα «Είδη κρεοπωλείου», τα
«Είδη  Πουλερικά  και  προϊόντα  αυτών»,  τα  «Νωπά ψάρια» και  τα  «Κατεψυγμένα  ψάρια».  Ο οικονομικός
φορέας  υπέβαλλε  τις  άδειες  κυκλοφορίας  και  τις  άδειες  καταλληλότητας,  όπως  αυτές  καταγράφηκαν
ανωτέρω. Όλες οι άδειες καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
αναφέρουν  ως  προβλεπόμενο  είδος  μεταφερόμενων  προϊόντων  τα  «γαλακτοκομικά  προϊόντα»  και  δεν
αποδεικνύεται η καταλληλότητα για την μεταφορά των ειδών, όπως «Είδη κρεοπωλείου», «Είδη Πουλερικά
και προϊόντα αυτών», «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». 

1.4 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 
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«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: 
    α) άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών της επιχείρησής τους».

και,

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το 
στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
   […] 2. Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών από την αρμόδια υπηρεσία».

και,

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:

- τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών του

Τμήματος 1 «Είδη Παντοπωλείου». Στα είδη του Τμήματος 1 συμπεριλαμβάνονται τα «Είδη κρεοπωλείου»,

τα «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», τα «Νωπά ψάρια» και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». Ο οικονομικός

φορέας  υπέβαλλε  την  Απόφαση  με  αρ.321205/31-8-2009  περί  έγκρισης  εγκαταστάσεων  ψυκτικής

αποθήκης για την αποθήκευση και συντήρηση γαλακτοκομικών προϊόντων, η οποία δεν αναφέρει  την

αποθήκευση των ειδών όπως «Είδη κρεοπωλείου», «Είδη Πουλερικά και προϊόντα αυτών», «Νωπά ψάρια»

και τα «Κατεψυγμένα ψάρια». 

2. KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

2.1 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 
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«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: 
    ε) Ανάλυση του προμηθευόμενου φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του από

εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά μόνο το τμήμα 1 και, ειδικότερα, τα είδη με α/α : Β.1.3 και Δ.1 έως Δ.5), σύμφωνα

με το παράρτημα Ι και την παρούσα διακήρυξη».

και,

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το 
στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
[…] 5. Ανάλυση του προμηθευόμενου φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του από

εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά μόνο το τμήμα 1 και, ειδικότερα, τα είδη με α/α : Β.1.3 και Δ.1 έως Δ.5).

και

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:

- τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της προσφέρει φρέσκο γάλα της εταιρείας

«ΠΡΩΤΟ – Συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων Περιφέρειας Πατρών  ΣΥΝ.ΠΕ.». Υπέβαλλε το αρ. 42940/03-9-

2018 Πιστοποιητικό έκθεσης δοκιμής αντί ανάλυσης για δείγμα φρέσκου γάλακτος της εταιρείας ΠΡΩΤΟ,

στο  οποίο  αναφέρεται  μια  εκτελεσθείσα  δοκιμή  για  αερόβιους  μικροοργανισμούς.  Το  εν  λόγω

πιστοποιητικό δεν γίνεται αποδεκτό ως ανάλυση του προμηθευόμενου γάλακτος.

2.2 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 
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 «2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν :

  πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προσφέροντος (ή ισοδύναμο)
  πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (πιστοποιητικό HACCP ή ISO 22000) (ή ισοδύναμα)»,

και,

«Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:

α) Πιστοποιητικά ISO (ή ισοδύναμα)

α1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προσφέροντος (αφορά μόνο τα τμήματα 1 και 3) και

α2.  Πιστοποιητικό  ISO  22000:2005  ή  πιστοποιητικό  Ανάλυσης  Κινδύνων  και  Κρίσιμα  Σημεία  Ελέγχου

(πιστοποιητικό HACCP), (αφορά όλα τα τμήματα ως αναφέρονται κάτωθι), από φορείς πιστοποίησης, οι

οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή φορείς πιστοποίησης της

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA).

Ειδικότερα για :

-το τμήμα 1 : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα στάδια : αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων 

-το τμήμα 2 (οπωρολαχανικά) : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στα πεδία αποθήκευσης και διακίνησης

τροφίμων

-το Τμήμα 3 (έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου) : το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά στο πεδίο

εφαρμογής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση).

β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν

συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα

πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό HACCP ή το ISO (ή ισοδύναμά τους) της επιχείρησης από την οποία θα

προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο

ενδιαφερόμενο ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή

της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι

έχουν  αποδεχθεί  έναντι  του  Οικονομικού  Φορέα,  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε

περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)».
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και,

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:

- τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών των

Τμημάτων 1, 2, 3 της Διακήρυξης. Ο οικονομικός φορέας δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη

«Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική» κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρεία

είναι  η «Στυμφαλία ΑΕΒΕ» και  υπέβαλλε το  αρ.  GR17.3051HA πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 για την

«Στυμφαλία  ΑΕΒΕ»  με  ισχύ  έως  τις  14-9-2020  και  με  πεδίο  που  αφορά στην  παραγωγή τυριών  και

γιαούρτης, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αποθήκευση και διακίνηση των ειδών, όπως απαιτείται από τη

διακήρυξη. Επομένως, η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτό το πιστοποιητικό ISO 22000:2005 της «Στυμφαλία

ΑΕΒΕ» για τα είδη «Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική».

2.3 - Στην διακήρυξη αναφέρονται: 

«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: 
    δ) Έγκριση :
δ.1. των επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία.

και,

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το 
στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:
[…]4. Έγκριση :
4.1 των επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία.

Και, 

«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

[…] Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και:
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τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των

κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της

τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Η KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των ειδών των

Τμημάτων 1, 2, 3 της Διακήρυξης. Ο οικονομικός φορέας δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση ότι για τα είδη

«Φέτα τυρί εγχώρια» και «Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική» κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρεία

είναι η «Στυμφαλία ΑΕΒΕ». Ο οικονομικός φορέας δεν υπέβαλλε έγκριση της εταιρείας «Στυμφαλία ΑΕΒΕ»

από τον ΕΦΕΤ ή αντίστοιχη αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Η τεχνική προσφορά της ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ βρέθηκε σύμφωνη με όλους τους όρους της

διακήρυξης και τις  απαιτήσεις της μελέτης για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου»,

επομένως  η  προσφορά  για  το  Τμήμα  3  προχωρά  στο  επόμενο  στάδιο  της  αξιολόγησης  των  οικονομικών

προσφορών. 

******
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης
όπως αυτοί αναφέρονται στην 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης:

«H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους […] 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς) […],
β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης, […]
θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης»,

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

(Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» από
τη συνέχιση του διαγωνισμού,

(Β) τον αποκλεισμό της προσφοράς της  KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου»
από τη συνέχιση του διαγωνισμού, και την προώθηση αυτής για το Τμήμα 2 «Οπωρολαχανικά» και το Τμήμα 3
«Έτοιμα  γεύματα  μουσικού  σχολείου  Κορίνθου»,  ήτοι  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών.
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(Γ) την προώθηση της προσφοράς της ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα
μουσικού σχολείου Κορίνθου», ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

(Δ)  την  κήρυξη  του  διαγωνισμού  σε  άγονο  για  το  Τμήμα  1  «Είδη  παντοπωλείου»  και  την  επανάληψη  του
διαγωνισμού για το συγκεκριμένο τμήμα.

(Ε) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και το

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα

Σαββανού Ελένη

Σούκουλης Αντώνιος

…………………………………………………………………………………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Στην Κόρινθο, την 28-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας  του  Δήμου Κορινθίων  (Δημοκρατίας  1),  συνεδρίασε  η  επιτροπή που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.
2/6/2018  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  οικονομικές
προσφορές  που  υποβλήθηκαν  στον  υπ.  αριθ.  60785  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  της  υπ.  αριθ.  25577/31-7-2018
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΤΟΙΜΩΝ  ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ». 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3. Τακτικό Μέλος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  Αριθ.  25577/31-7-2018  σχετική  διακήρυξη  της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και  το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  εν  λόγω
διαγωνισμό,  τα  µέλη  της  επιτροπής  που  διαθέτουν  τους  απαραίτητους  κωδικούς  για  την  αποσφράγιση  των
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προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Οι προσφορές είχαν  λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς  α/α συστήματος : 

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728
2 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» των προσφορών
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη της η επιτροπή το αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών και το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 2981/25-01-2019, οι οικονομικές προσφορές
που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:  

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 110301
2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 110471

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα: 

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 109728

παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορά αυτού [για το Τμήμα 1] αποκλείστηκε κατά του στάδιο του ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1)

Αναφορικά με το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτές περιελάμβαναν τα
διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης.

Οι οικονομικές προσφορές των δύο οικονομικών φορέων αποτυπώνονται για το Τμήμα 2 και το Τμήμα 3 ως κάτωθι:

1.                Τμήμα 2 «Οπωροπωλείου»

Για το Τμήμα 2 η οικονομική προσφορά της Korinthia Palace Catering A.E. αποτυπώνεται στον Πίνακα Ι

Πίνακας Ι
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ
13%

Β 11.1 Πατάτα ΚΙΛΟ 5.100 0,87 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,861 4.391,10 €
Β 11.2 Τομάτα ΚΙΛΟ 2.150 1,78 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,762 3.788,30 €
Β 11.3 Αγγούρι ΖΕΥΓΟΣ 1.610 0,57 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,564 908,04 €
Β 11.4 Κρεμμύδια 

ξερά ΚΙΛΟ 1.610 1,26

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,247 2.007,67 €

Β 11.5 Μαϊντανός ΤΕΜ 580 1,39 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 798,08 €
Β 11.6 Λεμόνι ΚΙΛΟ 1.220 1,15 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 1.389,58 €
Β 11.7 Μαρούλι ΤΕΜ 1.230 0,62 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,614 755,22 €
Β 11.8 Άνηθος ΤΕΜ 290 1,39 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,376 399,04 €
Β 11.9 Κρεμμύδι 

φρέσκο ΤΕΜ 205 1,87

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,851 379,46 €

Β 11.10 Καρότο ΚΙΛΟ 1.010 1,03 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,020 1.030,20 €
Β 11.11 Σέλινο ΤΕΜ 530 1,5 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,485 787,05 €
Β 11.12 Σκόρδο ΤΕΜ 530 0,47 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,465 246,45 €
Β 11.13 Λάχανο ΚΙΛΟ 895 1,06 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,049 938,86 €
Β 11.14 Φασολάκια ΚΙΛΟ 170 3,8 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,762 639,54 €
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ
13%

Β 11.15
Μελιτζάνες 
ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΚΙΛΟ 90 1,77

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 157,68 €

Β 11.16 Μελιτζάνες 
ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 170 1,77

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,752 297,84 €

Β 11.17 Κολοκυθάκι ΚΙΛΟ 170 2,21 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,188 371,96 €
Β 11.18 Πιπεριά 

πράσινη ΚΙΛΟ 120 1,83

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 217,44 €

Β 11.19 Πιπεριά 
κόκκινη ΚΙΛΟ 70 1,83

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,812 126,84 €

Β 11.20 Σπανάκι ΚΙΛΟ 530 1,3 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,287 682,11 €
Β 11.21 Πορτοκάλι ΚΙΛΟ 1.950 1,22 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 2.355,60 €
Β 11.22 Μήλο ΚΙΛΟ 4.120 1,24 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,228 5.059,36 €
Β 11.23 Μπανάνα ΚΙΛΟ 4.100 1,53 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,515 6.211,50 €
Β 11.24 Μανταρίνι ΚΙΛΟ 1.272 1,22 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,208 1.536,58 €
Β 11.25 Αχλάδι ΚΙΛΟ 2.350 2,58 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,554 6.001,90 €
Β 11.26 Ροδάκινο ΚΙΛΟ 530 2,5 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,475 1.311,75 €
Β 11.27 Πεπόνι ΚΙΛΟ 680 1,15 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,139 774,52 €
Β 11.28 Καρπούζι ΚΙΛΟ 1.720 0,5 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 0,495 851,40 €
Β 11.29 Σταφύλι 

ραζακιά ΚΙΛΟ 520 3,5

1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 3,465 1.801,80 €

Β 11.30 Βερύκοκο ΚΙΛΟ 540 1,63 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1,614 871,56 €
Β 11.31 Κεράσι ΚΙΛΟ 188 4,29 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 4,247 798,44 €
Β 11.32 Φράουλα ΚΙΛΟ 690 2,6 1% - ΈΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2,574 1.776,06 €

      ΣΥΝΟΛΟ 49.662,91 €
      ΦΠΑ 13% 6.456,18 €

ΣΥΝΟΛΟ 56.119,09 €

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά πληρεί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται
στο Άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>.

2.                Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα μουσικού σχολείου Κορίνθου»

Για  το  Τμήμα  3  οι  οικονομικές  προσφορές  της  KORINTHIAN  PALACE  CATERING  A.E.  και  της  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Α
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αποτυπώνονται στον Πίνακα ΙΙ.

Πίνακας ΙΙ
     KORINTHIAN PALACE

CATERING A.E.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ
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Γ.1

Έτοιμα γεύματα 
για την σίτιση των 
μαθητών του 
Μουσικού 
Σχολείου Κορίνθου

ΤΕΜ 35.670 2,06 2,06 73.480,20 1,73 61.709,10

ΣΥΝΟΛΟ 73.480,20 61.709,10

ΦΠΑ 24% 17.635,25 14.810,18
ΣΥΝΟΛΟ 91.115,45 76.519,28

Η  επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  οι  οικονομικές  προσφορές  πληρούν  τις  τυπικές  απαιτήσεις  και  προϋποθέσεις  που
ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>. 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.4 για το Τμήμα 3 το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής.  Η  προσφορά  της  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Α  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ  είναι  η  πλέον
συμφέρουσα για το Τμήμα 3, όπως προκύπτει από τον Πίνακα ΙΙ.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

3. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» για την προμήθεια των
ειδών του Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου», όπως αναγράφονται στον Πίνακα Ι [ποσό κατακύρωσης προ
ΦΠΑ: 49.662,91 €] και με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του,  όπως αυτή προσδιορίζεται από το  Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της  Περιφ.  Ενότητας  Κορινθίας  (Βλ.  Άρθρο  2.4.4  της  Διακήρυξης).  Η
προσφορά της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 2.

4. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» για την προμήθεια
του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», σύμφωνα
με τον Πίνακα ΙΙ [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 61.706,10 €]. Η προσφορά της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
για το Τμήμα 3.

5. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε δύο αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ        ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ           ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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