
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417 Τ.Κ.15343 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χονδρού Ναυσικά 
ΤΗΛ.: 213 2004558 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 12 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 19 - ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑ 20 – 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΙΘΜΟΙ», 
CPV:15612500-6, 
         15511100-4 
 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2017 

Αριθ. πρωτ.: 32182/20-09-2017 

                       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ€  13.155,00€ πλέον ΦΠΑ 13 % 
1.710,15€ σύνολο 14.865,15€, 
 
Κ.Α.: 60.6481.08, 60.6481.01, 60.6063.01 
       
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

         
 

 

         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
  Διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 
4412/2016, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 12 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, 
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 19 - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΤΜΗΜΑ 20 – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΙΘΜΟΙ», συνολικού προϋπολογισμού 14.865,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%,  τμήματα για τα οποία δεν υπήρξε ανάδοχος, ως συνέχιση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 38463, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ &ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»  
 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
 Διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’ 
του Ν. 4412/2016, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 12 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 19 - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑ 20 – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ», συνολικού προϋπολογισμού 14.865,15€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13%, τμήματα για τα οποία δεν υπήρξε ανάδοχος, ως συνέχιση του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 38463, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ &ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»  
   Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά και ανέρχεται στο ποσό των 
13.155,00€  πλέον ΦΠΑ 13 % 1.710,15€ σύνολο 14.865,15€, βάσει της υπ’ αριθ. 21/2017 Μελέτης, θα 
πληρωθεί από πιστώσεις των προϋπολογισμών του ΔΗΜΟΥ και του ΝΠ “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ” έτους 2017. 





  Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης κατά τη 
διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’, του Ν. 4412/2016, ως συνέχιση του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 38463, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τους παρακάτω 
αναφερόμενους όρους: 
 

1.. Τη χαμηλότερη τιμή, για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: 

 Είδη Παντοπωλείου - Γαλακτοκομικά είδη - Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου 
 

Η ανάθεση της προμήθειας επιμερίζεται σε τρία (3) τμήματα, ως εξής: 
 

1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Κ.Α. 60.6481.08  
 
ΤΜΗΜΑ 12) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV15612500-6, ποσό 745,80 € (660,00 € +ΦΠΑ 13%  
85,80 €).  
 

2) Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 
K.A. 60.6481.01 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  

 
ΤΜΗΜΑ 19) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6, ποσό  9.056,95 € (8.015,00 € + ΦΠΑ 
13% 1.041,95 €)  
ΤΜΗΜΑ 20) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, CPV 15511100-4, ποσό 5.062,40 € (4.480,00 € + ΦΠΑ 13%  582,40 €). 

 Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται 
ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα τμήματα, 
σύμφωνα με την μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

  
Άρθρο 1ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
 

 του Ν. 4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 4412/2016 και ειδικότερα: του 
άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), του άρθρου 377 «Καταργούμενες διατάξεις», του άρθρου 296 «Δημοσίευση σε 
εθνικό επίπεδο» (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), του άρθρου 297 «Ηλεκτρονική διάθεση των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), καθώς και των 
άρθρων 345 έως 374 (Βιβλίο IV – Έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων).  

 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και όπου δεν αντιβαίνει με 
το Ν. 4412/2016. Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις».  

 Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις». 

 του Ν.4152/2013 και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 
107/9-5-2013), περί «Ενσωμάτωσης της  2011/7/ΕΕ Οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως εφαρμόζονται και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 
4412/2016. 

 του Ν.4152/2013 και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 
107/9-5-2013), περί «Ενσωμάτωσης της  2011/7/ΕΕ Οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως εφαρμόζονται και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 
4412/2016. 





 του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη 
χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους 
οργανισμούς αυτών.  

 του Ν.4071/2012, Αρ. Φ. 85/11-4-2012, τεύχος Α’, «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει και όπου δεν 
αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016. 

 του Ν.4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 4412/201 

 του Ν.3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 Για την «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 
όπως εφαρμόζεται και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016 

 του Ν.3886/2010 (Α' 173) (Ισχύει μέχρι τις 31/05/2017) περί «Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

 του Ν.3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α’ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

 του Ν.3852/ΦΕΚ87, Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπου δεν αντιβαίνει με το 
Ν. 4412/2016.   

 του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 
4412/2016.  

 του Ν.3526/2007 για την «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

 του Ν.3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨(ΦΕΚ 
30/Α’/14.2.2005)».  

 του Ν.2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

 του Ν.2741/99, άρθρο 8, παρ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").  

 του Ν.2690/1999 περί «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/9-3-1999).  

 Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α’) και Π.Δ. 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α’). 

 ΠΔ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους Διατάκτες».  

 Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 
κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ. 

 Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ. 

 Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη για νωπά 
Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012 «Υγειονομική διάταξη – 
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών»).  

 Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α΄/17-2-95) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 
46/1992/ΕΟΚ και 47/1992/ΕΟΚ περί των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία 
γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα». 

 Την υπ’ αρ. 8/31-01-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., ιδίως δε το 14ο άρθρο. 





 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 ΥΑ Α2-861/ ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013 σχετικά με τους «Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 

 Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο».  

 Υ.Α. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) όπως ισχύει σήμερα. 

 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β’).  

 Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β΄/30-7-07) και Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-5-08) 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ.53361/2-10-06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-06) σχετικά με την παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

 ΚΥΑ 15523 / 2006 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ. 

 Οδηγία 2074/2005/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα, την Οδηγία 
1441/2007/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και την Οδηγία 1580/2007/ΕΚ και 1182/2007/ΕΚ στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007). 

 Κανονισμός 882/2004/ΕΚ για την «Διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» 
και τον 1935/2004/ΕΚ σχετικά με τα «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 
τρόφιμα. 

 Κανονισμός 852/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την «Υγιεινή των 
τροφίμων» (για όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας), τον 853/2004/ΕΚ για τον «Καθορισμό ειδικών 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», τον 854/2004/ΕΚ για τον «Καθορισμό ειδικών 
διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

 Κανονισμός 178/2002/ΕΚ για τον «Καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 1642/2003/ΕΚ 
και τον 575/2006/ΕΚ.  

 Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, 
κλπ. που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθ. 38/2017 (ΑΔΑ:6ΛΡΖΟΛΘ1-8ΛΙ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨ που αφορά στη δέσμευση για τη διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».  

 Την υπ’ αριθ. 129/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορά στην 
ψήφιση πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού του έτους 2017.  

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής του οικονομικού έτους 2017 στους:  
1) στον Κ.Α. 60.6481.08 του οποίου προβλέπεται πίστωση 78.519,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
¨Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου¨ και έχει διατεθεί  
σχετική πίστωση 78.519,02 € ευρώ, βάσει της 129/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
(ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ)  για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί με τις υπ’ αριθ. 13178/03-
05-17 ΑΔΑ: 7ΚΒΘΩ6Υ-2ΥΗ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 80/16 και για 
το οποίο έχει κατατεθεί το με ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενές αίτημα. Το ποσό των 
78.519,02 ευρώ προβλέπεται ότι θα δαπανηθεί μέσα στο οικ. έτος 2017, από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
2)  στον Κ.Α. 60.6481.01 του οποίου προβλέπεται πίστωση 101.436,23 ευρώ για την ¨Προμήθεια 





τροφίμων¨, και έχει διατεθεί  σχετική πίστωση 101.436,23 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 38/2017 Απόφασης 
Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2017 του 
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής - ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (ΑΔΑ: 6ΛΡΖΟΛΘ1-8ΛΙ ΑΔΑΜ: 
17REQ005985330 2017-03-28), η οποία έχει νομίμως αναληφθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 1088 και 1089/27-
03-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΝΡΟΛΘ1-ΜΔΠ και 61Υ8ΟΛΘ1-4ΣΤ αντίστοιχα) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 και για το οποίο έχει κατατεθεί το με ΑΔΑΜ: 17REQ005973400 
2017-03-27 πρωτογενές αίτημα.  
3) στον Κ.Α. 60.6071.01 του οποίου προβλέπεται πίστωση 9.238,88 ευρώ για την ¨Λοιπές Παροχές σε 
Είδος¨, και έχει διατεθεί  σχετική πίστωση 9.238,88 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 38/2017 Απόφασης 
Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2017 του 
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής - ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (ΑΔΑ: 6ΛΡΖΟΛΘ1-8ΛΙ ΑΔΑΜ: 
17REQ005985330 2017-03-28), για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί με τις υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 1088 και 1089/27-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΝΡΟΛΘ1-ΜΔΠ και 61Υ8ΟΛΘ1-4ΣΤ αντίστοιχα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 80/16 και για το οποίο έχει κατατεθεί το με ΑΔΑΜ: 17REQ005973400 2017-03-27 
πρωτογενές αίτημα. 

 Την υπ’ αριθ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 

 Την υπ’ αριθ. 134/2017 (ΑΔΑ: 71ΡΘΩ6Υ-ΣΦ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 
υπ’ αριθ. 21/2017 μελέτης 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13396/03-05-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
και έλαβε ΑΔΑΜ:17PROC006134389.  

 Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη:www.eprocurement.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Α/Α συστήματος 38463/2017  

 Την υπ’ αριθ. 141/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση των Επιτροπών 
Διενέργειας και αξιολόγησης των ενστάσεων για τον διαγωνισμό. 

 Την υπ’ αριθ. 321/2017 (ΑΔΑ:753ΗΩ6Υ-1ΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την έγκριση του 
πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, τον χαρακτηρισμό του διαγωνισμού ως άγονου για τα 
εν λόγω τμήματα και την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με 
δημοσίευση προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 4412/2016 

 Του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016, για την προσφυγή των αναθετουσών αρχών στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης. 

 Της με αριθμό 393/2017 (ΑΔΑ:.69ΙΜΩ6Υ-0ΚΝ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των 
όρων της παρούσας διακήρυξης. 
 
Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες 
Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.  
 
Άρθρο 2ο 
Αναθέτουσα αρχή-χρόνος και τόπος διαπραγμάτευσης 

 
1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Αγίας Παρασκευής  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μεσογείων 415 – 417, Αγία Παρασκευή 153 43   
ΑΦΜ: 090085626 
ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132004558, 
2132004602 
FAX: 2106003686 
 
1.2 Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 
 Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής www.agiaparaskevi.gr,- εφημερίδα υπηρεσίας – προκηρύξεις. 
 Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. 
Μεσογείων 415-417 και της οδού Υψηλάντου, Τ.Κ. 15343 στην Αγία Παρασκευή, έως την Δευτέρα 

http://www.agiaparaskevi.gr,-/




02/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
 
 Άρθρο 2ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ως έχουν εγκριθεί με την αριθ. 134/2017 (ΑΔΑ: 71ΡΘΩ6Υ-ΣΦ7) Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 21/2017 μελέτης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης και επισυνάπτονται στο τέλος της διακήρυξης  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄. 

 

Άρθρο 3ο 
Προϋπολογισμός 
 Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει συνολικό προϋπολογισμό 14.865,15€ και ανέρχεται στο ποσό των 
13.155,00€ πλέον ΦΠΑ 13 % 1.710,15€ σύνολο 14.865,15€, 
 
Η προμήθεια των τροφίμων αφορά τα εξής τμήματα: 
 

1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α. 60.6481.08  
ΤΜΗΜΑ 12) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV15612500-6, ποσό 745,80 € (660,00 € +ΦΠΑ 13%  
85,80 €).  
 
2) Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», K.A. 60.6481.01 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨,  
ΤΜΗΜΑ 19) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6, ποσό  9.056,95 € (8.015,00 € + ΦΠΑ 
13% 1.041,95 €)  
ΤΜΗΜΑ 20) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, CPV 15511100-4, ποσό 5.062,40 € (4.480,00 € + ΦΠΑ 13%  582,40 €). 
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διαπραγμάτευση με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: 

Είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου και τα γαλακτοκομικά είδη η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή 
προμηθευτές) που θα προσφέρουν την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
στις τιμές της μελέτης. Οι ενδεικτικές τιμές για τα παραπάνω είδη τροφίμων ελήφθησαν από το ελεύθερο 
εμπόριο.   

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τεύχη διαγωνισμού - συμβατικά στοιχεία 

1. Τα τεύχη της διαπραγμάτευσης ή έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 
 Η διακήρυξη της διαπραγμάτευσης 
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές  

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Το Παράρτημα - υποδείγματα εντύπων οικονομικών προσφορών 

 

2. Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι: 

 Η 21/2017 Μελέτη 

 Η Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές  

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η διακήρυξη. 

 Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 





 
Άρθρο 5ο 
Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
β) ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες), που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
γ) συνεταιρισμοί.  

Άρθρο 6   
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης 
 Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής www.agiaparaskevi.gr,- εφημερίδα υπηρεσίας – προκηρύξεις. 
  Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. 
Μεσογείων 415-417 και της οδού Υψηλάντου, Τ.Κ. 15343 στην Αγία Παρασκευή, έως την Δευτέρα 
02/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
 
   Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται και ολογράφως. 
Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  Οι προσφέροντες μπορούν να συμμετέχουν για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, 
ως αυτά καθορίζονται στην διακήρυξη και την επισυναπτόμενη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά 
θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο κάθε τμήμα που συμμετέχουν.  

 
Άρθρο 7ο 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για 
τη συμμετοχή στην συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται 
οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται 
οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

 
Άρθρο 8ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, 
επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

     α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής δύο 
τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, για κάθε ομάδα που συμμετέχουν. 

    β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
ii. δωροδοκία,  

http://www.agiaparaskevi.gr,-/




iii. απάτη,  
iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  
v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 

του Ν. 4412/2016. 
 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), 
- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

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

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 δεν 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. 

 δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης 

και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 
 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή 
ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 

καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο 

του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 





Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά 
πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί 
μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια της 
διαπραγμάτευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική 
κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά 
έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν 
από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν 
υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην 
περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος 
της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 
των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, η οποία 
και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν 
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με 
προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης 
πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 
Άρθρο 9ο 
Εγγυήσεις 
 
1. Εγγύηση συμμετοχής 

α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν 
μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής δύο τοις εκατό (2%) επί του 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, για κάθε τμήμα που συμμετέχουν. 

 
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων των τροφίμων 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 





διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 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, 
ζ) τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του  δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης  
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 του Δήμου Αγίας Παρασκευής 
και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. 

 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 

διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης 
2. Θα αναφέρουν την προς παροχή προμήθειας. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος Αγίας Παρασκευής 
υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
 Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
Άρθρο 10ο 
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 
σύμβασης. 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο 
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική 
γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 





 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών 
της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 
συμμετοχής). 
β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά 
για κάθε μέλος της. 

6 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
   Για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του συμμετέχοντος στη διαπραγμάτευση, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα:  
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
   Υπηρεσία Διενέργειας Διαπραγμάτευσης: Δήμος Αγίας Παρασκευής  

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των Τευχών 

Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης) 

Για την επιλογή αναδόχου για την:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 12 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 19 - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑ 
20 – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΙΘΜΟΙ», 
Ημερομηνία διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης:  

    Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ 
ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 





πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  
β. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται 
από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που 
έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 11ο 
Χρόνος ισχύος των προφορών - Εναλλακτικές προσφορές 
 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στη διαπραγμάτευση ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους 
για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας 
της διαπραγμάτευσης 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, 
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων 
χάνει το δικαίωμα για κατακύρωση. 

4.  Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές. 
 
  Άρθρο 12ο 
Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις 
διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή 
του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται 
από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, 
απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 
γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η 
οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις 





που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  
α) με μελέτη του εγγράφου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίας Παρασκευής ή  
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 

σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή 

αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 
 
Άρθρο 13ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας της διαπραγμάτευσης Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της  η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 
 
Άρθρο 14ο 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται σε 
ευρώ αριθμητικά. 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 15ο 
Αξιολόγηση προσφορών 

1.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται 
από τα μέλη της Επιτροπής  

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και 





βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών 
και γίνεται η διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
 
Άρθρο 16ο 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινοί ανάδοχοι), θα υποβάλουν εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους 
ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να 
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 
του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 





 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), 
στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 
στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης (διαγωνισμού). 

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η 
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
 
 Άρθρο 17 

 Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 
 Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης με γνωμοδότησή της προς την 
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για 
μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος 

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος  
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  
 

Άρθρο 18ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος Αγίας 
Παρασκευής δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός προθεσμίας δέκα (10), από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθ. 105 του Ν. 4412/16.  

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγίας Παρασκευής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 Συγκεκριμένα ο ανάδοχος του κάθε τμήματος θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με 
τον αντίστοιχο φορέα ήτοι : 
α) τον Δήμο Αγίας Παρασκευής 





β) το Νομικό πρόσωπο Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών πρέπει να 
καταθέσει και τα έγγραφα νομιμοποίησης του φυσικού προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Ο 
προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% επί του ποσού της προσφοράς εκτός Φ.Π.Α. 
 
 Άρθρο 19ο 

 - Έναρξη ισχύος της σύμβασης 

 Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των επιμέρους σχετικών 
συμβάσεων έως 31-12-2017 ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων. 

  
Άρθρο 20ο 
Χώρος, χρόνος παράδοσης, παραλαβή, τρόπος πληρωμής 
Η παραλαβή των παραδοτέων η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 
Καθένας από τους μειοδότες οφείλει να προμηθεύει το Νομικό Πρόσωπο, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, 
τα τρόφιμα που θα παραγγέλνονται από το ΠΑΙΣΔΑΠ, θα καταμετρούνται και θα παραλαμβάνονται 
ενώπιον του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν ενήλικου εγγράμματου προσώπου. 
Οι παραγγελίες για τους ΠΑΙΣΔΑΠ θα δίνονται κάθε εβδομάδα από την Διοικητική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. 
και οι προμήθειες θα παραδίδονται, ξεχωριστά, σε κάθε ένα παιδικό σταθμό. 
Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών στους παιδικούς σταθμούς πρέπει να είναι ο αυστηρά 
συμφωνημένος και σε περίπτωση καθυστέρησης θα ακολουθήσουν οι νόμιμες κυρώσεις. 
Τα παραγγελθέντα είδη θα παραδίδονται στην επιτροπή παραλαβής του κάθε παραρτήματος, η οποία θα 
τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα παρουσία του προμηθευτή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν 
ενήλικου εγγράμματου προσώπου και έλεγχο της ποιότητας. Σε περίπτωση απορρίψεως ενός είδους από 
την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτού, παραιτούμενος ρητώς του 
δικαιώματος διαιτησίας.  
Είδη που θα απορριφθούν, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σε προθεσμία που ορίζεται 
από την Επιτροπή, πέρα από την οποία το Νομικό Πρόσωπο θα προβαίνει  στην αγορά αυτών από το 
ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την προμήθεια 
κάποιου είδους, εκτός αν προσκομίσει στο Νομικό Πρόσωπο βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής Αρχής, 
περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά. 
 
Αναλυτικά, η παράδοση των ειδών γίνεται στο χώρο των :  
 
Α΄ΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΒΟΡΡΑ 7 

Β΄ΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΛΑΔΩΝΟΣ 5 

Γ΄ΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΟΥ 16 ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Δ΄ΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΑΙΣΩΠΟΥ 6 

Ε΄ΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 12 

Ζ΄ΝΗΠΙΑΚΟΣ,  ΤΡΩΑΔΟΣ 3 

Α΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ, ΒΟΡΡΑ 7 

Β΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ,- ΛΑΔΩΝΟΣ 5 

Γ΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ, ΠΑΡΟΥ 16 ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Δ΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ, ΑΙΣΩΠΟΥ 6 

 

Σύμφωνα με ΥΑ Α2-861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών  





(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την 
αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της  υποχρέωσης 
(θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνησή του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/ 1998 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με  
καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή και ειδικό όχημα- κατάψυξη. Ειδικά για τα προϊόντα 
που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία. Όλα τα τρόφιμα θα 
πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους 
ζητηθεί. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής 
και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε ευρώ με την εξόφληση του 100% της τιμολογηθείσας αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν για την 
εξόφληση είναι τα ακόλουθα: 
1) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
2) Θεωρημένου τιμολογίου ή δελτίου αποστολής για το οποίο θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. 
Η πληρωμή θα γίνεται 60 μέρες από την έκδοση κάθε τιμολογίου. 

 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται σε κράτηση φόρου 4% προμηθειών. 

 Σε κράτηση 0,06 τοις εκατό (%) επί της καθαρής αξίας της σύμβαση, υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και όποιες άλλες κρατήσεις προβλέπει ο νόμος. 
Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από τον Δήμο, στον προμηθευτή με την εξόφληση του 
εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον 
νόμο. 
Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία 
αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον 
καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες. 
 

Άρθρο 21 
Οριστική παραλαβή  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζονται από 
τις επιμέρους συμβάσεις. 
Η παραλαβή αφορά τον μακροσκοπικό έλεγχο της παραδοτέας κάθε φορά ποσότητας των ειδών. 
Προϋποθέσεις οριστικής ποσοτικής παραλαβής υλικού είναι να έχει ικανοποιήσει όλες τις 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 
Η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής το 
οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη 
σύνταξή του, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξόφληση του 
αναδόχου.  
Δεδομένου ότι η προμήθεια των ειδών, για τους Παιδικούς Σταθμούς, είναι άμεση και απαραίτητη για την 
καθημερινή σίτιση των φιλοξενούμενων παιδιών, αλλά και για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ και του Κοινωνικού 
Μαγειρείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής: 

 Δεν εκτελέσει την παραγγελία και δεν παραδώσει το είδος στον προβλεπόμενο χρόνο, 

 το παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα και δεν συμπληρώσει τις ποσότητες 
αμέσως, 

 αρνηθεί να αντικαταστήσει όλο ή μέρος των ποσοτήτων, επειδή οι υπεύθυνοι παραλαβής των παιδικών 
σταθμών ή η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου αρνήθηκαν να παραλάβουν το είδος για λόγους 
καταλληλότητας του προϊόντος προς βρώση, ο Δήμος και το Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας 
Παρασκευής» διατηρούν το δικαίωμα, να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
κυρώσεις. 
Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου και 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» και υποχρεούται να καταβάλει κάθε ζημιά που 





τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 
O Δήμος και το Ν.Π.Δ.Δ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν 
απαραίτητο και για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν το Γενικό 
Χημείο του Κράτους ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο προς βρώση 
και επικίνδυνο για την Δημόσια Υγεία και πρέπει να αποκλεισθεί από την κατανάλωση θα επιβάλουν  τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 
Ο Δήμος και το Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» για λόγους απρόβλεπτους ή 
εκτάκτων αναγκών (πχ καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) μπορούν να αντικαταστήσουν τα είδη 
με άλλα που περιλαμβάνονται στην μελέτη και την Σύμβαση.  
Σύμφωνα με την ΥΑ Α2-861/ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013, περί «Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων 
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για 
την αλυσίδα εφοδιασμού, η συντήρηση και η διακίνησή του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 και 
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με 
καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή και ειδικό όχημα - κατάψυξη. Ειδικά για τα προϊόντα 
που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία. Όλα τα τρόφιμα θα 
πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. Θα 
παραδίδονται εντός των Παιδικών Σταθμών και στα  σημεία του Δήμου που υποδεικνύονται, σύμφωνα με 
τη μελέτη. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας 
κατάλληλο για τρόφιμα. 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους 
ζητηθεί. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής 
και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει ως 
αντικείμενο τον: 
Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 
προμηθευτής.  
Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 
Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κλπ.) κάθε παραγγελθέντος είδους 
τροφίμων. 
Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 
Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 
απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Οι προμηθευτές 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το αν τηρούνται τα 
όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά 
μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε 
χορηγούμενο είδος. 
Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον 
συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη 
Διεύθυνση (τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας), 
προκειμένου να μη φέρει ευθύνη. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία το αργότερο μέσα 
σε πέντε εργάσιμες ημέρες για τα είδη του ΚΑΠΗ και του Κοινωνικού Μαγειρείου και το αργότερο μέσα σε 
δέκα εργάσιμες ημέρες για τα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αφότου έλαβε έγγραφη σχετικά 
ειδοποίηση. Επίσης, ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύει τους Παιδικούς Σταθμούς και τις Υπηρεσίες 
του Δήμου σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες που του έχουν κοινοποιηθεί. 
 
Άρθρο 22ο  
Αντικατάσταση προβληματικών προϊόντων 
Εάν τα τρόφιμα κατά την παραλαβή δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα 
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αντικατάστασής τους. 
 
Άρθρο 23ο 

Νομιμότητα διαδικασίας 

Η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο αρμόδιας υπηρεσίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  





 

Άρθρο 24ο 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίας Παρασκευής και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου : 

www.agiaparaskevi.gr. 

2. Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  

3. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα δημοσιευθεί σε μία 

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα (τοπική ή Νομού) σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 4469/2017 και 

θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος  

4. Τον ανάδοχο - αναδόχους της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησης παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό. 

 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων 
καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, καθώς επίσης 
εφαρμόζονται και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης και όπου αυτές δεν 
αντιβαίνουν τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Εγκρίθηκε με την   393/2017 (ΑΔΑ:69ΙΜΩ6Υ-0ΚΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Αγία Παρασκευή,  20 Σεπτεμβρίου 2017 
 

   Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής  
 
 
       Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος 

 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.agiaparaskevi.gr/




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

 

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

ΨΩΜΙ 
Σύμμεικτο χωριάτικο, ολικής αλέσεως. Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα είναι αρίστης 
ποιότητας και θα  υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά 
του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια 
τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες 
σε τεμάχια του ενός ή μισού κιλού ή 350 γραμ. λευκό ή μαύρο, παρασκευασμένες από 
σιτάρι που να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης. Η παράδοση από το 
προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Ο άρτος θα πρέπει να 
μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 

 

     ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, αρίστης ποιότητας, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. 
Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης και η 
θερμοκρασία συντήρησης του προϊόντος. Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι 
ενδείξεις ¨παστεριωμένο¨ και ¨γάλα¨, καθώς και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες καθώς και το 
ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη βιταμινών). Η 
περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να μην υπερβαίνει το 4% κατά βάρος για το 
πλήρες σε λιπαρά γάλα ή το 2% για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. 
Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1ος λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι, 
για ευκολία στη χρήση, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερης των 7 ημερών και θα πληροί 
τους ισχύοντες αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους.  Να μην περιέχει πρόσθετες 





χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Το προϊόν πρέπει να προέρχεται από 
εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό 
αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της 
ποιότητας αυτού. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από το Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Το εργοστάσιο 
παρασκευής του συγκεκριμένου προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα 
διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001:2008) και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 22000). Να 
διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση του προϊόντος. Κατά 
τη παράδοση από το προμηθευτή τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει 
την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

     

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΙΑ  ΤΟ   ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

                 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ – ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ     

                 &  ΤΟ  ΝΠΔΔ  ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ  
                 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨   ΓΙΑ   ΤΟ   ΕΤΟΣ  2017»    
      

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:             21/2017 
 
 
 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 Για την ανάθεση προς επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»:    

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 12:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ   CPV  15612500-6    ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 
ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ / 350 
γραμ. 1.200 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 1.200           

                

                

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
Κ.Μ. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       





 
 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"   

ΤΜΗΜΑ 19: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ         CPV 15612500-6      ΦΠΑ 13%   

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1 
ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ/350 
γραμ. 14000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

2 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/100 γραμ. 700 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19             

         
 
 
 
 

       Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"   

ΤΜΗΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 4.000 ΛΙΤΡΟ         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20             

        

         

Προσφέρω τις ανωτέρω προμήθειες έναντι συνολικού ποσού: 
…………………………………….............................................................................................…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 (αναγράφεται το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ολογράφως) 
 

 
 
 
 

 
 
 

…….  ……./……/2017 
Ο Προσφέρων 
 
[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 

  




