
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.267/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Καθορισμός  των όρων  του  Συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  “  Προμήθεια
ειδών  διατροφής  (  είδη  αρτοποιείου  -είδη  ζαχαροπλαστείου  -είδη  ιχθυοπωλείου)
Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ,  για τα οικονομικά  έτη 2017-
2018 συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 28.984,80€  (με Φ.Π.Α. 32.787,48€)”

     

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  6   Απριλίου  2017  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.8354/31-03-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1. Παππάς Δημήτριος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος       2.Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση  του Τμήματος Προμηθειών ,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Παν.Σταματέλος), που έχει ως εξής:  
«...Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  36  του  Ν.4412/2016  οι  αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  σε  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων ,  από  την  υποβολή  του  αιτήματος  μέχρι  την  υπογραφή και  την  εκτέλεση  των
συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
  Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αριθμ. 154/2017  απόφασή της  η Οικονομική  κήρυξε  άγο-
νο το διαγωνισμό για τις ομάδες Δ1 είδη αρτοποιείου ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ και  ΝΕΔΗΚΕΠ, ΣΤ 1+2 είδη
ζαχαροπλαστείου  των  Παιδικών  Σταθμών  του  Δήμου,  Η  1+Η2 είδη  ιχθυοπωλείου  Παιδικών
Σταθμών του Δήμου καθώς δεν υπήρχε  καμία προσφορά και εγκρίθηκε η επανάληψή του να
πραγματοποιηθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της μελέτης με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού λόγω προϋπολογισμού που ανέρχεται στο συνολικό ποσό 32787,48 ευρώ με ΦΠΑ.
  Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016  Τα έγγραφα της σύμβασης,  περιέχουν ιδίως:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση
και τον τρόπουποβολής τους,
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γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX),
τη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον
διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και
λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς
και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα
προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα  για  την  άσκηση  των  δικαιωμάτων  αυτών,  καθώς  και  τον  αριθμό  των
παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, 
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, 
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος. 
ι)  τις  απαιτούμενες  εγγυήσεις  τον  τύπο,  τα ποσοστά,  το  νόμισμα,  το  χρόνο υποβολής των
εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών,
υπηρεσιών ή έργων, τον τρόποτης εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας,
την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόποκαι χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα
χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους
λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και
επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, 
ιγ)  τη  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της  σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 59  του Ν..4412/2016
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87 του Ν.4412/2016. 
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
ιζ)  τους  απαράβατους  όρους,  απόκλιση  από  τους  οποίους  συνεπάγεται  την  απόρριψη  της
προσφοράς, 
ιη)  όλους  τους  ειδικούς  και  γενικούς  όρους  για  την εκτέλεση  της  σύμβασης,  ιδίως  δε  την
υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 και τους όρους πληρωμής, 
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών
αναθεώρησης,  συμπεριλαμβανομένων,  ενδεχομένως  ρητρών  αναθεώρησης  τιμών  ή
προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, 
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ)  όλες  τις  αναγκαίες  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  τρόποδιάθεσης  των  εγγράφων  της
σύμβασης, 
κγ)  τη  διαδικασία  πρόσβασης  των  υποψηφίων  και  προσφερόντων  στα  δικαιολογητικά,  στις
τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του
Ν.4412/2016 και στην κείμενη νομοθεσία, 

Θέτουμε υπόψη σας 

 την αριθμ. 154/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 καθώς επίσης και  το σχέδιο διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού  για την εν λόγω
προμήθεια, του Τμήματος Προμηθειών και παρακαλούμε για:

α) Την κατάρτιση των όρων και την σύνταξη της διακήρυξης διεξαγωγής του Συνοπτικού δια-
γωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου -είδη ζαχαροπλαστείου -είδη
ιχθυοπωλείου) για τις ανάγκες των   Παιδικών Σταθμών του  Δήμου Πρέβεζας & των  Δομών της
ΝΕΔΗΚΕΠ,   για  τα  οικονομικά   έτη  2017-2018  συνολικού  προϋπολογισμού  χωρίς  Φ.Π.Α.
28.984,80€  (με Φ.Π.Α. 32.787,48€)...».

  
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
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 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την αρ.381/2016  ΑΔΣ  (αρ.πρωτ. 25835/11-04-2016)
 την 154/2017 ΑΟΕ  με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψή του να πραγματοποιηθεί χωρίς

τροποποίηση των όρων της μελέτης με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τους όρους και την  διακήρυξη διεξαγωγής του Συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου -είδη ζαχαροπλαστείου -είδη ιχθυοπωλείου) για 
τις ανάγκες των   Παιδικών Σταθμών του  Δήμου Πρέβεζας & των  Δομών της  ΝΕΔΗΚΕΠ,  για 
τα οικονομικά  έτη 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 28.984,80€  (με 
Φ.Π.Α. 32.787,48€) ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου -είδη ζαχαροπλαστείου -είδη ιχθυοπωλεί-

ου) Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ,  για τα οικονομικά  έτη 2017-

2018 συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 28.984,80€ (με Φ.Π.Α.  32.787,48€).

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας,

           Έχοντας υπόψη :

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

 Τις διατάξεις  του Ν.4412/201  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87)

 Τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική διαχείριση και  Ευθύνη»,   του Π.Δ.  113/10
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»& του Π.Δ  80/2016.

 Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 τ. Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  συνδυαστικά με τις διατάξεις του
άρθρου 377 του ν. 4412/2016..

 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύ-
σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις».

 Την υπ. αριθ. 18/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα < Συγκρότηση γνω-
μοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. >

 Την μελέτη του Τμήματος Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας.

 Την μελέτη της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΝΕΔΗΚΕΠ» του Δήμου Πρέβε-
ζας που διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών με το αριθ. 28313/10-11-2016 έγγραφο.

 Την υπ’ αριθ. 95/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚΕΠ του Δήμου
Πρέβεζας (ΑΔΑ: Ψ6Υ8ΟΚΨΚ-ΔΙΙ) για έγκριση προμήθειας.

 Την αριθμ. 381/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την έγκριση διενέρ-

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



γειας της προμήθειας.

 Την απόφαση  707/2016 της  οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ:  ΩΦ48ΩΞΧ-ΠΜ8)  με  θέμα <
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών διατρο-
φής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017>. 

 Την  αριθμ. 2/03-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προέδρου
της “ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”  (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.) επί της
ανωτέρω απόφασης :  α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΝΕ-
.ΔΗ.Κ.Ε.Π. ,β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ.
80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία Της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.  με αριθμό καταχώρη-
σης α/α  2.

 Την  αριθμ.  224/31-01-2017  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  και  τη  βεβαίωση  του
Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  επί  της  ανωτέρω απόφασης  (  ή  πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης:  α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του
Δήμου  ,β)  την  συνδρομή  των  προϋποθέσεων  της  παραγρ.  1  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.
80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με
αριθμό καταχώρησης α/α 226.

 Την αρίθμ. 95/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης για την
προμήθεια των ειδών σίτισης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας έτους 2017. 

 Την αριθμ. 31979/15-12-2016 διακήρυξη του ηλεκτρονικού  ανοιχτού  διαγωνισμού , με κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τι-
μής, για την «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας & Δομών
ΝΕΔΗΚΕΠ, έτους 2017»

 Την αρίθμ. 154/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) με την οποία κηρύχθηκε
άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός για τις ομάδες των τροφίμων  Δ1  είδη αρτοποιείου Δ.Ε
ΛΟΥΡΟΥ   και ΝΕΔΗΚΕΠ,    ΣΤ 1+2   είδη  ζαχαροπλαστείου   των  Παιδικών Σταθμών  του
Δήμου ,  Η 1+Η2  είδη ιχθυοπωλείου   Παιδικών Σταθμών  του Δήμου, καθώς δεν υπήρχε
καμία  προσφορά και αποφασίσθηκε η  επανάληψή του να  πραγματοποιηθεί  χωρίς τρο-
ποποίηση των όρων  της μελέτης  με τη διαδικασία  του συνοπτικού διαγωνισμού λόγω
προϋπολογισμού που ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  32.787,48€ . 

 Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό ............/2017 με την οποία εγκρίθη-
καν οι  όροι διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και επικαιροποιήθηκε η μελέτη ως
προς τις ομάδες ειδών διατροφής όπου ο προηγηθείς διαγωνισμός ήταν άγονος και  η
οποία σε πλήρη μορφή είχε εγκριθεί με την αρίθμ.  707/2016 απόφαση της Ο.Ε. .

 Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών .

Π  ροκηρύσσει  

Συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την: Προμήθεια  ειδών
διατροφής ( είδη αρτοποιείου -είδη ζαχαροπλαστείου -είδη ιχθυοπωλείου) Παιδικών Σταθ-
μών Δήμου Πρέβεζας & Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ,  για τα οικονομικά  έτη 2017-2018 συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 28.984,80€  (με Φ.Π.Α. 32.787,48€)>

και ειδικότερα : 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Παιδικοί Δήμου
Πρέβεζας

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ
Καθαρή αξία
υποομάδας

ΦΠΑ υποο-
μάδας

Ομάδα Δ΄ Υποομάδα Δ1΄ Είδη Αρτοποιείου Λούρος 2.654,55 345,09
Ομάδα

ΣΤ΄
Υποομάδα ΣΤ1΄ Είδη Ζαχαροπλαστείου Λούρος 706,50 91,85
Υποομάδα ΣΤ2΄ Είδη Ζαχαροπλαστείου Πρέβεζα 4.204,00 546,52

Ομάδα Η΄ Υποομάδα Η1΄ Είδη Ιχθυοπωλείου Λούρος 3.097,30 402,65

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



Παιδικοί Δήμου
Πρέβεζας

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ
Καθαρή αξία
υποομάδας

ΦΠΑ υποο-
μάδας

Υποομάδα Η2΄ Είδη Ιχθυοπωλείου Πρέβεζα 16.367,45 2.127,77
Σύνολα 27.029,80 € 3.513,88 €
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Δήμου Πρέβεζας 30.543,68 €

ΝΕΔΗΚΕΠ Δή-
μου Πρέβεζας

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ
Καθαρή αξία
υποομάδας

ΦΠΑ υποο-
μάδας

Ομάδα
ΝΕΔΗΚΕΠ

Δ΄

ΝΕΔΗΚΕΠ Δ1΄ Είδη Αρτοποιείου Πρέβεζα 1.311,00 197,38

ΝΕΔΗΚΕΠ Δ2΄ Είδη Αρτοποιείου Νέα Σινώπη 644,00 91,42

Σύνολα 1.955,00 € 288,80 €

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ΝΕΔΗΚΕΠ 2.243,80 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ

CPV 158111100-7

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ %

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ

1 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
750 ΓΡ

1.300 ΤΕΜ 1,59 13% 2.067,00

2 ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ ΤΟΥ 
ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
(ΣΥΣΚ 750 ΓΡ)

35 ΤΕΜ 1,93 13% 67,55

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ 100ΓΡ ΠΕ-
ΡΙΠΟΥ

1.300 ΤΕΜ 0,4 13% 520,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.654,55 €

Φ.Π.Α. 13% 345,09 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ

2.999,64 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ1 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ

CPV 15810000-9

Α/Α ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ %

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 10 ΚΙΛΑ 9,50 13% 95,00

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 10 ΚΙΛΑ 9,50 13% 95,00

3 ΜΠΙΣΚΟΤΑ 30 ΚΙΛΑ 3,50 13% 105,00

4 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΑΥΑΣΙΑ ΣΕ-
ΛΟΦΑΝ

5 ΚΙΛΑ 8,50 13% 42,50

5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ 

12 ΚΙΛΑ 7,50 13% 90,00

6 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΠΑΣΧΑ-
ΧΡΙΣΤΟΥΓ

20 ΚΙΛΑ 9,50 13% 190,00

7 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 
-ΦΡΟΥΤΑ -ΖΕΛΕ ΜΕ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ

10 ΚΙΛΑ 8,90 13% 89,00

ΣΥΝΟΛΟ 706,50 €

Φ.Π.Α. 13% 91,85 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ

798,35 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ2 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

CPV 15810000-9

Α/Α ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ %

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 55 ΚΙΛΑ 9,5 13% 522,50

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 40 ΚΙΛΑ 9,5 13% 380,00

3 ΜΠΙΣΚΟΤΑ 199 ΚΙΛΑ 3,5 13% 696,50

4 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕΛΟ-
ΦΑΝ

60 ΚΙΛΑ 8,5 13% 510,00

5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ 

68 ΚΙΛΑ 7,5 13% 510,00

6 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΠΑΣΧΑ-
ΧΡΙΣΤΟΥΓ

120 ΚΙΛΑ 9,5 13% 1.140,00

7 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 
-ΦΡΟΥΤΑ -ΖΕΛΕ ΜΕ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ 

50 ΚΙΛΑ 8,9 13% 445,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.204,00 €

Φ.Π.Α. 13% 546,52 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ

4.750,52 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η1 : ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ

CPV 03311000-2

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑ-

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



ΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ % ΠΑΝΗ

1 ΣΟΛΩΜΟΣ ΦΕΤΑ 40 ΚΙΛΑ 10,62 13% 424,80

2 ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΝΩ-
ΠΟΣ

100 ΚΙΛΑ 8,85 13% 885,00

3 ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΝΩΠΕΣ 81 ΚΙΛΑ 7,08 13% 573,48

4 ΓΑΥΡΟΣ ΝΩΠΟΣ 62 ΚΙΛΑ 5,31 13% 329,22

5 ΣΑΡΔΕΛΑ ΝΩΠΗ 40 ΚΙΛΑ 4,42 13% 176,80

6 ΚΕΦΑΛΑ ΝΩΠΑ 50 ΚΙΛΑ 8,85 13% 442,50

7 ΛΑΥΡΑΚΙ ΝΩΠΟ 30 ΚΙΛΑ 8,85 13% 265,50

ΣΥΝΟΛΟ 3.097,30 €

Φ.Π.Α. 13% 402,65 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ

3.499,95 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η2 : ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

CPV 03311000-2

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩ-
ΛΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ %

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ

1 ΣΟΛΩΜΟΣ ΦΕΤΑ 58 ΚΙΛΑ 10,62 13% 615,96

2 ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΝΩ-
ΠΟΣ

400 ΚΙΛΑ 8,85 13% 3.540,00

3 ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΝΩΠΕΣ 400 ΚΙΛΑ 7,08 13% 2.832,00

4 ΓΑΥΡΟΣ ΝΩΠΟΣ 515 ΚΙΛΑ 5,31 13% 2.734,65

5 ΣΑΡΔΕΛΑ ΝΩΠΗ 302 ΚΙΛΑ 4,42 13% 1.334,84

6 ΚΕΦΑΛΑ ΝΩΠΑ 400 ΚΙΛΑ 8,85 13% 3.540,00

7 ΛΑΥΡΑΚΙ ΝΩΠΟ 200 ΚΙΛΑ 8,85 13% 1.770,00

ΣΥΝΟΛΟ 16.367,45 €

Φ.Π.Α. 13% 2.127,77 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ

18.495,22 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΝΕΔΗΚΕΠ Δ1΄

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΛΠ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

CPV 158111100-7

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΖΟΜΕ-

ΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΗ

1 Άρτος χωριάτικος 
350 γρ.

Τεμάχιο 1.300 0,82 13,00% 1.066,00

2 Μελομακάρονα. Κιλό 12 7 24,00% 84,00

3 Κουραμπιέδες. Κιλό 12 7 24,00% 84,00

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



4 Κουλούρια 
(πασχαλινά).

Κιλό 11 7 24,00% 77,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.311,00

Φ.Π.Α 13% 138,58 €

Φ.Π.Α. 24% 58,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.508,38 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΝΕΔΗΚΕΠ Δ 2΄

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΣΙΝΩΠΗΣ

CPV 158111100-7

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΖΟΜΕ-

ΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΗ

1 Άρτος χωριάτικος 
350 γρ.

Τεμάχιο 700 0,82 13,00% 574,00

2 Μελομακάρονα. Κιλό 3 7 24,00% 21,00

3 Κουραμπιέδες. Κιλό 3 7 24,00% 21,00

4 Κουλούρια 
(πασχαλινά).

Κιλό 4 7 24,00% 28,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

644,00

Φ.Π.Α 13% 74,62 €

Φ.Π.Α. 24% 16,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 735,42 €

ΑΡΘΡΟ 1ο Προϋπολογισμός Προμήθειας –Χρηματοδότηση της σύμβασης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
χωρίς Φ.Π.Α. 28.984,80€ (με Φ.Π.Α. 32.787,48€).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις οι οποίες έχουν
εγγραφεί   στα λογιστικά βιβλία Της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.  με αριθμό καταχώρησης α/α  2 και αντί-
στοιχα στα λογιστικά βιβλία του δήμου  με αριθμό καταχώρησης α/α 226 και θα βαρύνουν για
την  ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π. τούς  κωδικούς του προϋπολογισμού  10.6682.01,03,06,24,26,30   και για
τον Δήμο τον κωδικό  15.6481.001.

ΑΡΘΡΟ 2ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον  του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου το οποίο
συγκροτήθηκε με την αρίθμ.18/2017  (ΑΔΑ: ΨΓΦΤΩΞΧ-ΩΨΑ)  απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, στο Δημαρχείο Πρέβεζας οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 2, Πρέβεζα, με την παρέλευση του-
λάχιστον 12 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ( Άρ-
θρο  121 του Ν. 4412/2016). Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί   την  .................... ημέρα
Τρίτη  & ώρα   ................10:00 – 10:30 (λήξη παραλαβής προσφορών) .

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος ,  πρέπει  να υποβάλλουν, επί αποδείξει,  προσφορά ,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



ΑΡΘΡΟ 3ο Έγγραφα της σύμβασης

 Τα έγγραφα διαδικασίας σύναψης της σύμβασης  (έγγραφα σύμβασης) είναι τα κάτωθι:
1) Η αριθμ.  ............................Προκήρυξη της σύμβασης .
2) Η  αριθμ. .............................Διακήρυξη της σύμβασης   
3) Οι μελέτες της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.  και του Δήμου      [ Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγρα-

φές- Συγγραφή υποχρεώσεων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός ].
4) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  
5) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που ενδεχομένως παρασχεθούν από

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.         

Τα τεύχη του διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και  συμβατικά στοιχεία  αλληλοσυμπλη-
ρώνονται και  είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που
περιέχουν) ως εξής :
1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

2) Οι μελέτες της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.  και του Δήμου      [ Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές-
Συγγραφή υποχρεώσεων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός ].

3) Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 4ο Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορία των προς προμήθεια ειδών. Δικαιούμενοι
συμμετοχής είναι :
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά
ή νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι -
κού 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 Δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτι-
κά από όλα τα μέλη της που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτη-
μένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Οι ενώσεις προ-
μηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση περί σύστασης Κοινοπρα-
ξίας εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία
σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εάν κα-
τακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση,
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Άρθρο  5:   Λόγοι αποκλεισμού υποψήφιων Οικονομικών Φορέων

Α. Ο οικονομικός  φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης  όταν υπάρχει
σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους  λόγους:
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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 ).

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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

a) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

b) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Β. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν
ο Δήμος Πρέβεζας:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 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.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.

Γ.  Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη  διαδικασία σύναψης της  σύμβασης  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

Εάν ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 ήτοι: 

1. Ο  οικονομικός   φορέας  δεν τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας, που  έχουν  θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'
του Ν.4412/2016. 

2. Εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

3. Εάν  ο Δήμος Πρέβεζας  διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

4. 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, 

5. Εάν  μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικάμέσα.

6. Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  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,

7. Εάν ο οικονομικός φορέας 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 79 του Ν.4412/2016. 

8. Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  επιχειρεί  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, 
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9. Εάν ο Δήμος Πρέβεζας  μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

10. Εάν έχει  επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές δια-
δικασίες σύναψης συμβάσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο Προσφερόμενη τιμή

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και αφορά το σύνολο της
προμήθειας .Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μο-
νάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παρα-
λαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση
του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προ-
σφοράς του. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των τροφίμων ή για μία ή περισ-
σότερες ακέραιες ομάδες ή υποομάδες όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω.
Το κριτήριο κατακύρωσης, κατά περίπτωση  είναι :
1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τις ακόλουθες ομάδες ειδών :

— Ομάδα Η΄ είδη ιχθυοπωλείου
Υποομάδα Η1΄ Είδη Ιχθυοπωλείου Λούρος

Υποομάδα Η2΄ Είδη Ιχθυοπωλείου Πρέβεζα
όπως αυτή προκύπτει  από το  εκάστοτε  εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της  υπηρεσίας
εμπορίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06. 
Επί ποινή αποκλεισμού  το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι ΕΝΙΑΙΟ για όλα τα
είδη της ομάδας (ή υποομάδας) . 

2. Η χαμηλότερη τιμή για τις υπόλοιπες ομάδες/υποομάδες ειδών :

Υποομάδα Δ1΄ Είδη Αρτοποιείου Λούρος

ΝΕΔΗΚΕΠ Δ1΄ Είδη Αρτοποιείου Πρέβεζα

ΝΕΔΗΚΕΠ Δ2΄ Είδη Αρτοποιείου Νέα Σινώπη

Υποομάδα ΣΤ1΄ Είδη Ζαχαροπλαστείου Λούρος

Υποομάδα ΣΤ2΄ Είδη Ζαχαροπλαστείου Πρέβεζα

 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).
Στο  διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές  αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές,

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίση-
μη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
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εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 
Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό πε-

ριεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική. 

Τα υπόλοιπα ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κτλ «υποβάλλονται και γί-
νονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (σύμφωνα με το κεφάλαιο Α
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/α' /26-3-2014)» με ποινή αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ  8ο    Χρόνος ισχύος προσφορών

Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της 
προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 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.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περί-
πτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν
και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ   9ο   Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προ-
σφορές μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα δια-
κήρυξη (άρθρο  2). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικά ή με άλλο πρόσφορο
τρόπο στη διεύθυνση : Δημαρχείο Πρέβεζας οδός Ελευθέριου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Πρέβεζα
ΤΚ 48100,  και  παραλαμβάνονται  με απόδειξη στο Πρωτόκολλο του Δήμου,  με την απαραίτητη
όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερο-
μηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το αρμόδιο   γνωμοδοτικό  όργανο για την διενέργεια
της  διαδικασίας  σύναψης  της σύμβασης , μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία & ώρα λήξης υπο-
βολής προσφορών, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους .Εφόσον ο διαγω-
νιζόμενος δεν υποβάλλει  αυτοπροσώπως την προσφορά, απαιτείται  εξουσιοδότηση στον κατα-
θέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή
σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσω-
πο.

Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογρα-
φής του δεσμεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά την συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγω-
νισμό (δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τρο-
ποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης
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ευθύνης,  ομόρρυθμες  ή  ετερόρρυθμες,  εκπροσωπούνται  από  τον  διαχειριστή  τους  (ο  οποίος
πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
παραδίδονται  στο αρμόδιο όργανο προ της  εκπνοής της  προθεσμίας που καθορίζεται  από τα
έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά
την  καταληκτική  ημερομηνία  στο  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο,  κηρύσσεται  από τον  πρόεδρο
αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.  Η λήξη της  παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Οι προσφορές και  οι  αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο
από τον οικονομικό φορέα ή,  σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρε-
ωτικά 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.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδι-
κότερα ως εξής:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» .
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από
τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις
και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς..

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου .

Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: 

Α1)     Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση
των  πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  και  αποτελεί  προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 :
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, λόγω της
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76
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και 77 του Ν.4412/2016. 
(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμ-
φωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτή-
ρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν και 
(δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ,
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30).

Το ΤΕΥΔ  το οποίο αποτελεί έγγραφο της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα  αυτής
διατίθεται  σε επεξεργάσιμη μορφή στα  συνημμένα έγγραφα της  διακήρυξης  τα  οποία θα είναι
αναρτημένα    στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας  :
http://www.dimosprevezas.gr/index.php/prokirykseis-anakoinoseis-2/93-promitheies.

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στον Συνοπτικό  διαγωνισμό πρέπει να
συμπληρώσουν και να διαβιβάσουν το ΤΕΥΔ  στον Δήμο Πρέβεζας σε  έντυπη μορφή  υπο-
γεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτή-
ρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμή-
μα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του(αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει
ένα ΤΕΥΔ
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ  (Μέρος II Γ) 
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος
IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους,τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριστά ΤΕΥΔ 
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους 
III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.
Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφο-
ρίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος 
IV και τυχόν το Μέρος V,εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .
Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν 
υπερβαίνει(ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην 
προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους III  πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν 
βασίζεται ο οικονομικός φορέας.
6) 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, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ ,σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

http://www.dimosprevezas.gr/index.php/prokirykseis-anakoinoseis-2/93-promitheies
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7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην 
είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς 
εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 
υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
Α2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,  ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και τους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική προσφορά»

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  να υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση: ότι τα προσφερόμενα είδη και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με με τους
όρους  που  αναφέρονται  στον  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  ,  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές  ,
υγειονομικές  και  κοινοτικές  διατάξεις  καθώς  και  τους  κανονισμούς  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης  και  τροφίμων  όπως  τα  παραπάνω  εξειδικεύονται  στις  μελέτες   αντίστοιχα  της
ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.   και  του  Δήμου  Πρέβεζας.  Επίσης  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  θα
συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές της κάθε μελέτης. 

Επίσης  επί  ποινή  αποκλεισμού  ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  καταθέσει  υπεύθυνη
δήλωση ότι εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες  διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και
της ποιότητας των τροφίμων   (  ΗACCP -   Σύστημα Ανάλυσης  Κινδύνων και  Κρίσιμων
Σημείων Ελέγχου). (ΚΥΑ 487/4-12-2000 ΦΕΚ 1219 Β)

Το τεύχος τεχνικής περιγραφής, όπως και όλα τα έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλεται σε
δύο (2) αντίγραφα. Με ποινή απόρριψης της προσφοράς , στα περιεχόμενα του φακέλου της
τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική προσφορά»
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους

συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών προσφορών. 
Η τιμή του κάθε είδους της προμήθειας δίνεται ανά μονάδα για τις υποομάδες Δ1-ΣΤ1-ΣΤ2-

ΝΕΔΗΚΕΠ Δ1-ΝΕΔΗΚΕΠ Δ2. 
Επί ποινή αποκλεισμού το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για όλα τα

είδη της κάθε υποομάδας Η1 & Η2. 
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η οικονομική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 
χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ  10ο Αποσφράγιση των προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
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έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια.

Τα επιμέρους στάδια της  διαδικασίας είναι:
α) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Μονογράφονται οι
φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής , της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής

προσφοράς. 
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής  μονογράφονται δε και

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό  και ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά
συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). Ελέγχεται η

πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.

Η επιτροπή συντάσσει Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τε-
χνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά , περιληπτικά
μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο
πρακτικό τέλος καταγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το δια-
γωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων.

Το  αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου (Ο.Ε.), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμ-
μετέχοντες.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 .
 Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει του φακέλους   των οικονομικών προσφορών, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,
Ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής. 

Η επιτροπή συντάσσει  Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς στο οποίο καταχω-
ρούνται οι οικονομικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μι-
κρότερη προσφορά).
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή 
έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Το  αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου (Ο.Ε.), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμ-
μετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 .

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το
αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται

χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα
αποσφράγισης.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προ-
σφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρία-
ση, κατά την κρίση της επιτροπής(άρθρο 117 Ν.4412/2016). 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπλη-
ρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
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της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημ-
μέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλει-
ψη 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 επι-
φέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζο-
νται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υπο-
βολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συ-
μπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οι -
κονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα
στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερο-
μηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προ-
σφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις πα-
ραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί
να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκρι-
μένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

ΑΡΘΡΟ 11ο Αξιολόγηση προσφορών

Για την αξιολόγηση των προσφορών  –επειδή για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή-
ριο είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ,
λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους δια-
γωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Η κατακύρωση γίνεται με το κριτήριο κατακύρωσης που περιγράφεται στο άρθρο 6
της παρούσας διακήρυξης,  εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς συνολική προσφερόμενη τιμή ανά
υποομάδα. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρ-
μοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων με τρόπο που να δια-
σφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. .

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ου-
σιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ  12ο Ενστάσεις- Παράβολο

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες  από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. 

 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλε-
ται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  [Οικονομική Επιτροπή] (άρθρο
127  Ν.4412/2016),  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα   στο  άρθρο  221  του
Ν.4412/2016,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10) ημερών,  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της  οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις  εκατό  (1%)  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο
όργανο του Δήμου.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127,221 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ  13ο Ματαίωση της διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν.4412/2016.

2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
Προστασίας του περιβάλλοντος.
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3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 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.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων

προσφορών.

5.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Άρθρο 14: Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού -  Πρόσκληση για υποβολή
δικαιολογητικών

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής του Δήμου Πρέβεζας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή
στους συμμετέχοντες.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127
του Ν.4412/2016 . 

Η κατακύρωση γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στον προμηθευ-
τή του οποίου η προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης και στις τεχνικές προδια-
γραφές της μελέτης και είναι η χαμηλότερη του προϋπολογισμού της μελέτης.

Για την επιλογή της οικονομικότερης (χαμηλότερης) τιμής της προσφοράς  αξιολογούνται
μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδια-
γραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προ-
σφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγρα-
φης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  80  του
Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016. 
Δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα   του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.

1599/1986,( άρθρο....... της εν λόγω διακήρυξης) . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα μέλη  του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του

εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:αα) στις

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου,από
το οποίο να προκύπτει ότι ο  οικονομικός φορέας 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,

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοι-
νωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής,κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογη-
τικών κατακύρωσης( άρθρο 80 Ν.4412/2016) , ως εξής:

Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για
το προσωπικό που απασχολούν.

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατα-
κύρωσης( άρθρο 80 Ν.4412/2016) .

5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δη-
μόσια  αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για  όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ασκού επάγγελμα συναφές με το
αντικείμενο της προμήθειας του διαγωνισμού. 

6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικο-
νομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγ-
γραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης  ήτοι:  Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε, καταστατικό του διαγωνιζομένου και των
έγγραφων πιστοποιητικών τροποποιήσεών του για Ο.Ε. και Ε.Ε.. Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροπο-
ποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον φορέα  κατά την
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θη-
τεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Στην περίπτω-
ση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζει την ταυτότητά του. 

Σε περίπτωση συμμετοχής  Ένωσης προμηθευτών:Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα
τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα
ευθύνη εις  ολόκληρο.  Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο  σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπρο-
σώπου των μελών της ένωσης. Όλα τα μέλη θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιο-
λογητικά σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για νομικά πρόσωπα με μορφή
Α.Ε. και Ε.Π.Ε., καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις για νομικά πρόσωπα με μορφή Ο.Ε. και
Ε.Ε.,  ταυτότητα  για  φυσικά  πρόσωπα,  στοιχεία  και  έγγραφα από τα  οποία  να  προκύπτουν  τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νο-
μική μορφή των νομικών προσώπων).
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Ο κατάλογος των συνημμένων εγγράφων κατά την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή τους στο Σύστη-
μα, υπογράφονται ψηφιακά κατά περίπτωση από:

το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο
το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου
τα μέλη της ένωσης ή τον κοινό τους νόμιμο εκπρόσωπο.
Επισημαίνεται, σχετικά με τη νομιμοποίηση των διαγωνιζομένων ότι η υποβολή προσφοράς στο
διαγωνισμό υποδηλώνει ότι έχει νομίμως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα του δια-
γωνιζόμενου, εφόσον η αίτηση υπογράφεται  από τον διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση φυσικού προ-
σώπου), τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου), τα μέλη της ένωσης ή από
τον κοινό εκπρόσωπο των μελών της ένωσης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ
μέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η υποβολή
προσφοράς, δεσμεύει την εταιρεία. 

7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπο-
νται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανι-
σμούς 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 αρ-
μόδια 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 οργανι-
σμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτι-
κής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υπο-
χρέωση  υποβολής  των  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται  στο  πιστοποιητικό  εγγραφής
τους. 

Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την
εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρω
πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναμία έκδοσης, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί
με το πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίω-
ση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας
αρχής της χώρας. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής [ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ],
μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά
σχετικά μ' αυτό.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρα-
κτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όρ-
γανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανα-
δόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατα-
κύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυ-
ρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις

διατάξεις του παρόντος.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται:

 κατά την  υποβολή της προσφοράς
 κατά τη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης  
 και κατά την σύναψη της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύμβαση – Διάρκεια της σύμβασης

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή

της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα του Ν.4412/2016. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.[  π.χ. Έως  10% μεγαλύτερη ποσότητα

ή  σε ποσοστό % της ποσότητας τέτοιο ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού της προμήθειας.  ] Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από
τον προμηθευτή. 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

3.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής

Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από

σχετική πρόσκληση.

4.Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.

ΑΔΑ: ΩΔΓΟΩΞΧ-ΤΥΨ



5.Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνουν όλα τα

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο πληρωμής.
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμο-
γή. ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. Ι

γ. Την παραλαβή αυτών.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δί-
καιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργα-
τικού δικαίου, 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

Η  διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται  για δώδεκα μήνες (12) και ισχύει  από την
υπογραφή της   και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα μόνο χρονικής 
επέκτασης  και μέχρι ανάδειξης αναδόχου από τον επόμενο διαγωνισμό και εφόσον δεν 
έχουν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη & ποσότητες 

Τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της δύναται να γίνει σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται  ότι εκτελέσθηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλι-
κού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυ-
ρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 16ο Εγγυήσεις

 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει

πριν την υπογραφή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δή-
μου Πρέβεζας και αντίστοιχα υπέρ της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π., αξίας ποσοστού   5% επί της καθαρής συμ-
βατικής αξίας της προμήθειας (δηλ. αυτής που διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του, χωρίς
ΦΠΑ).

0  χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμ-
βατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για  διάστημα τριών μηνών.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά

το άρθρο 132  του Ν.4412/2016, 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 της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι  παραπάνω εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθή-
κη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκο-
μερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα
κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

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: 

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά την

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που

παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 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 εκπρόθεσμου. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 17ο : Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών-Χρόνος παραλαβής υλικών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η σύμβαση.

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των τροφίμων μπορεί να παρατείνεται υπό  προϋποθέσεις( άρ-
θρο 206 παραγρ.1 Ν.4412/2016).

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 κη-
ρύσσεται έκπτωτος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των τροφίμων  και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία

που προτίθεται να παραδώσει τα τρόφιμα , τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.

Η παραλαβή των τροφίμων  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, από την αρμόδια

επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αριθμ. 18/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και από την αντίστοιχη αρμόδια επιτροπή της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των τροφίμων  διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να
προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ) Με πρακτική δοκιμασία.
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δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος

αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206,208 και 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 18ο :  Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου -  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία
εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
Α. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του. 
Β. Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα τρόφιμα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται  στο άρθρο 206 του
Ν4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα τρόφιμα  δεν φορτώθηκαν  ή παραδόθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος που επικαλείται
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Γ. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα τρόφιμα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203,206,207 & 213 του Ν.4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207 και  213 του Ν.4412/2016  να υποβάλει προσφυγή

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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.(άρθρο 205 Ν.4412/2016)

Άρθρο 19ο : Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα για τα τρόφιμα που παραδόθηκαν το χρονικό
αυτό διάστημα, και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου είναι:

 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο
208 του Ν.4412/2016

 Αποδεικτικό εισαγωγής των τροφίμων  στην αποθήκη του φορέα.

 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
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 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107)
περί «Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές».

Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο, εκτός του
Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο ήτοι :

 4% φόρος εισοδήματος.
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συ-

μπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων (άρθρο  4  του
Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375  του Ν.4412/2016),  υπέρ της  ΕΑΑΔΗΣΥ η
οποία κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

 κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ,  η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμ-
βασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π.  σύμφωνα με  την ΚΥΑ 1191/14-3-2017 ΦΕΚ 969/22-3-2017 Τεύχος Β.
( ΆΡΘΡΟ 350 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 20ο : Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του . 
Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  , του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» ,του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας..

ΑΡΘΡΟ 21ο : Κανόνες δημοσιότητας

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού παρέχονται από Γραφείο Προμηθειών
τηλέφωνο. 2682360689 (Φωτόπουλος Αναστάσιος) και 2682360683 (Σταματέλος Παναγιώτης).

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πρέβεζας και στην
Διαύγεια.(Συνδυαστικά τα άρθρα 66,38 και 379 παραγρ.3 του Ν.4412/2016) 

Πλήρες τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

του  Δήμου  Πρέβεζας  :  http://www.dimosprevezas.gr/index.php/prokirykseis-anakoinoseis-2/93-
promitheies   του Επιμελητηρίου Πρέβεζας : http://www.prevezachamber.gr/proArticles/displayAllArticles.
    

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  267/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

http://www.dimosprevezas.gr/index.php/prokirykseis-anakoinoseis-2/93-promitheies
http://www.dimosprevezas.gr/index.php/prokirykseis-anakoinoseis-2/93-promitheies
http://www.prevezachamber.gr/proArticles/displayAllArticles
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