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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
2017-2018» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2016 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 713.358,04€ με ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 Ζάκυνθος 16/01/2017 

Αρ. Πρωτ.:811 

 

 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Το Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

4. Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ. 
Σ.)». 

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρω-
ση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.)». 

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

7. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – 
επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 

8. Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Την υπ’ αρ. 416/01-12-16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου με την οποία εγκρίνε-
ται η διενέργεια της σχετικής προμήθειας 
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10. Την υπ’ αρ. 296/09-12-16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου, με την 
οποία εγκρίνονται τα παρόντα έγγραφα σύμβασης 

11. Τις ανάγκες του Δήμου Ζακύνθου και των Νομικών του Προσώπων για την τροφίμων και λιπα-
ντικών για τα έτη 2017 και 2018   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ενέργεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017-2018», που καλύπτει : 

1.  Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου Ζακύνθου ( K.A 00.6063.01) 

2. Προμήθεια Τροφίμων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Ζακύνθου ( K.A 
10.6481.001) 

3. Προμήθεια Τροφίμων Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ)  (Κ.Α. 
6622.01) 

4. Προμήθεια Τροφίμων Μαθητικής Εστίας (Κ.Α 15.6481.0001) , Κοινωνικού Εστιατορίου 
(15.6481.0002)  

Ο εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ειδών ανέρχεται στο πόσο των 713.358,04€ (συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου Ζακύνθου και των Νομι-
κών του Προσώπων των Οικονομικών Ετών 2017 και 2018. 

Κριτήριο επιλογής του/των αναδόχου/χων θα είναι: 

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή 
αθροιστικά για όλα τα είδη και όλες τις ποσότητες). 

 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης  και 
ομαδοποιούνται ως εξής: 

 ΟΜΑΔΑ Α:  Είδη Παντοπωλείου (CPV – 15800000-6) 

 ΟΜΑΔΑ Β:  Είδη Κρεοπωλείου / Πουλερικών (CPV – 15110000) 

 ΟΜΑΔΑ Γ:  Είδη Οπωροπωλείου (CPV – 03220000) 

 ΟΜΑΔΑ Δ:  Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Είδη Ιχθυοπωλείου (CPV – 15220000)  

 ΟΜΑΔΑ Ε:  Είδη Αρτοποιείου (CPV – 15811000)  

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Εμφιαλωμένο Νερό (CPV -15981000)  

 

 Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει για μία ή 
περισσότερες  ομάδες ειδών (Α- ΣΤ ). Υποχρεωτικά όμως, από κάθε επιλεγόμενη ομάδα, θα 
προσφερθεί το σύνολο των ποσοτήτων που αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί. 
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Άρθρο 1  

Εκτιμώμενη αξία – Ομαδοποίηση ειδών 

Ο εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ειδών ανέρχεται στο πόσο των 713.358,04€ (συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου Ζακύνθου και των Νομι-
κών του Προσώπων των Οικονομικών Ετών 2017 και 2018. 

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις των φορέων, όπως αυτές θα ψηφιστούν για τα έτη 2017 
και 2018, ως εξής: 

1. Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου Ζακύνθου ( K.A 00.6063.01) 

2. Προμήθεια Τροφίμων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Ζακύνθου ( K.A 
10.6481.001) 

3. Προμήθεια Τροφίμων Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ)  (Κ.Α. 
6622.01) 

4. Προμήθεια Τροφίμων Μαθητικής Εστίας (Κ.Α 15.6481.0001) , Κοινωνικού Εστιατορίου 
(15.6481.0002)  

Τα υπό προμήθεια είδη ομαδοποιούνται ως εξής : 

• ΟΜΑΔΑ Α:Είδη Παντοπωλείου (CPV–15511600) –Προϋπολογισμός: 365.573,58 με ΦΠΑ 
13-24%  

• ΟΜΑΔΑ Β:Είδη Κρεοπωλείου / Πουλερικών (CPV–15110000) –Προϋπολογισμός: 
106.170,71 με ΦΠΑ 13% 

• ΟΜΑΔΑ Γ:Είδη Οπωροπωλείου (CPV–03220000) –Προϋπολογισμός: 68.147,45 με ΦΠΑ 
13% 

• ΟΜΑΔΑ Δ: Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Είδη Ιχθυοπωλείου (CPV–15220000) –
Προϋπολογισμός:23.170,82 με ΦΠΑ 13% 

• ΟΜΑΔΑ Ε:  Είδη Αρτοποιείου (CPV – 15811000) –Προϋπολογισμός: 114.966,03 με ΦΠΑ 
13% 

• ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Εμφιαλωμένο Νερό (CPV -15981000) –Προϋπολογισμός: 35.329,45 με ΦΠΑ 
13% 

Άρθρο 2  

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι ακόλουθοι ορισμοί: 

- «Αναθέτουσα αρχή», «Αναθέτων φορέας»: ο Δήμος Ζακύνθου ή κάποιο Νομικό του Πρόσωπο 

- «Οικονομικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, 
που προσφέρει προμήθεια προϊόντων   

- «Επιτροπή»: Επιτροπή διαγωνισμού 

- «Ανάδοχος»: ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση η προμήθεια αγαθών 

- «Υποψήφιος»: ο οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει ή έχει λάβει τα έγγραφα της σύμβασης 
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- «Διαγωνιζόμενος» ή «Συμμετέχων» ή «Προσφέρων»: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλλει 
προσφορά 

- «Έγγραφο σύμβασης»: κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας, με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της 
διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης, των τεχνικών προδια-
γραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμά-
των για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πλη-
ροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων.   

Άρθρο 3  

Δικαίωμα  συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

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 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έ-
χουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών α-
νάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με τα ζητούμενα είδη. 

Άρθρο 4   

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και  

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :   

i. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:: 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυ-
τοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποι-
ούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμ-
βάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φο-
ρέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος. 

ii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Άρθρο 5  

Τρόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ-

ΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Παρασκευή 

19/01/2016 

Παρασκευή 

31/01/2017 11:00:00 πμ 

Τρίτη 

20/02/2017, 15:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Άρθρο 6  

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  

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

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προ-
σφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ 
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική απο-
σφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής 
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

Άρθρο 7  

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολι-

κής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ των προσφερομένων ειδών, κατά το άρθρο 302 του 
Ν.4412/2016 και η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ι-
σχύος της προσφοράς. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρ-
χείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο 
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές 
ή τρίτα μέρη. Το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που αφορούν την παρούσα διακήρυξη αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της και θα βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου pdf και xml στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα της ΕΣΗΔΗΣ. Για την συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική δ/νση 
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

όπου είτε  α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο xml είτε β) συπληρώνοντας τα κατάλληλα 
στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο pdf, να το αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν 
υποχρεωτικά ψηφιακά και στη συνέχεια να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις εξής 
οδηγίες: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Η αναθέτουσα αρχή: 

Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 

το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου XML 
και PDF και τα δυο αρχεία αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της 
ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:  

https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 
αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

(β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων 
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία 
με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.  

(γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». 
Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή 
.pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. 
Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  

(δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά (ακόμη 
και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

(ε) Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml.  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
στο χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ευθείας στην ηλε-
κτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) 
να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 
και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλ-
λουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε 
με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  
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Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).(άρθρο 92 του Ν.4412/16).  

Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής, τα οποία δε θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα 
στην Ελληνική Γλώσσα.  

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και 
θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. Οι ενώσεις οι-
κονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτω-
ση δικαιολογητικά των σημείων 1 και 2, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται/ονται η/οι ομάδα/ες για την/τις οποία/ες 
υποβάλλεται η προσφορά. Από τη δήλωση αυτή θα υπολογιστεί το απαιτούμενο ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Oι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με 
τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου 
ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσό-
τερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει , όπως επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο Τεύχος 3 της Μελέτης 90/2016 του Δήμου Ζακύνθου 

Όλες οι δηλώσεις θα είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να 
αποδεικνύεται και η νομιμότητα εκπροσώπησης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προ-
σκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υ-
ποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφι-
ακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέ-
χεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλεί-
ται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Στον (υπο)φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται επιπλέον τα ακόλουθα :  

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων. 
Επιπλέον των παραπάνω πιστοποιητικών θα απαιτηθούν και για τα κάτωθι είδη τα εξής πιστοποιητικά 
– έγγραφα: 

1) Για το ελαιόλαδο, όσον αφορά την A ομάδα ειδών (Είδη  Παντοπωλείου)    πρέπει να κα-
τατεθούν,   επί   ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν  ότι : 

• είναι οξύτητας   0 - 0,8   στην ζητούμενη συσκευασία  και   να  πληρεί  τους όρους  των 
αγορανομικών  διατάξεων . 

• είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) 

• διαθέτει πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πι-
στοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.4)  

2) Για τα όσπρια πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι : 

• πληρούν  τους   όρους  των  αγορανομικών  διατάξεων . 

• είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) 

• διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων. 

3) Για  τα αυγά πρέπει   να   κατατεθούν   επί   ποινή   αποκλεισμού,   έγγραφα που  να απο-
δεικνύουν ότι : 

• πληρούν  τους   όρους  των  αγορανομικών  διατάξεων . 

• διαθέτουν πιστοποιητικό AGROCERT (προϊόν ολοκληρωμένης γεωργίας) καθώς και πιστο-
ποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

4) Για το γιαούρτι πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι : 

• πληρούν  τους   όρους  των  αγορανομικών  διατάξεων . 

• διαθέτουν πιστοποιητικό AGROCERT (προϊόν ολοκληρωμένης γεωργίας) καθώς και πιστο-
ποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

 

Προς υπενθύμιση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό , ακολουθεί το Τεύχος 3 της  Μελέτης 90/2016 
του Δήμου Ζακύνθου , στο οποίο αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων : 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περι-
γραφές των ειδών τους (π.χ συσκευασία , βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κλπ) με γνώμονα ότι 
πρόκειται για ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα  είδη παραδίδονται 
έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο. 

 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις .Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα 
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σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία .Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημε-
ρομηνία λήξης , η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 
αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 

 

Τα  κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και  άλλες  ξένες ύλες. Η   συσκευασία  
να  είναι  του  ενός  κιλού  όπως  διατίθενται  στην   ευρεία  αγορά  και   να αναγράφονται  οι  εξής εν-
δείξεις:  α) η  ονομασία  πώλησης  συμπληρωμένη  µε  την ένδειξη «βαθείας  κατάψυξης»  ή   «ταχείας  
κατάψυξης»  ή   «υπερκατεψυγµένα»  β)  η   ημερομηνία λήξης γ)  ο   προσδιορισµός  παρτίδας   δ)  
σαφή  ανακοίνωση   «απαγορεύεται   η   εκ   νέου κατάψυξη µετά την απόψυξη». 

 

Τα   κρέατα  θα  είναι νωπά  ,πρώτης  ποιότητας,   υγιεινά,   φρέσκα,  θα φέρουν  ανάλογο λίπος,  θα 
έχουν  υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο  σύµφωνα µε  τις ισχύουσες διατάξεις και  θα παραδίδονται κατά 
συγκεκριµένα  τεµάχια σύµφωνα µε  τις παραγγελίες της υπηρεσίας. 

Το  κρέας πρέπει να προέρχεται  από ζώο   σφαγμένο σε  σφαγεία  που  λειτουργούν νόµιµα, ,να έχει 
υποστεί κτηνιατρικό  έλεγχο και  να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού 
ελέγχου. 

 

Η  μεταφορά όλων των  κρεάτων προς την υπηρεσία θα  γίνεται  κάτω  από  υγιεινές συνθήκες  και   µε   
μεταφορικά  µέσα  εφοδιασµένα  µε   τη   σχετική  άδεια   της  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 

Το   σφάγιο  πρέπει  να  είναι διαμορφωμένο  σε   καθαρό  κρέας  δηλ.  χωρίς   κεφάλι, άκρα, σπλάχνα 
και  ενδοπυελικό λίπος,  όπως καθορίζεται από τις  ισχύουσες Αγορανοµικές διατάξεις  και   να αντα-
ποκρίνεται ακριβώς ως  προς  την  κατηγορία  και   το   είδος του  ζώου (ενιαίο σφάγιο,  ηµιµόριο, 
4/µόριο)  στα  αναγραφόµενα  στοιχεία στο  δελτίο αποστολής ή  στο  τιµολόγιο. 

 

Τα  κρέατα πρέπει να προέρχονται  από ζώα  που βρίσκονται σε  άριστη  θρεπτική και φυσική κατά-
σταση µε εξωτερικό στρώµα λίπους 1-1,5 εκατοστά. 

 

Ο   κιµάς  θα  κόβεται  στο    φορέα  από  κρέας  της  αρεσκείας  του  φορέα,   ή   στο  εργοστάσιο  του  
προµηθευτή  παρουσία  αντιπροσώπων   της  υπηρεσίας,   από  κρέας  της προτίµησής της ( σπάλα ή 
µηρός ). Θα  παρασκευάζεται από νωπό κρέας, θα προέρχεται  από σφαγείο  που  λειτουργεί νόµιµα, 
θα  έχει  υποστεί   κρεοσκοπικό έλεγχο  και   θα φέρει  τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και  
Υγειονομικού ελέγχου. 

 

Οι   προμηθευτές  κρέατος  στην  προσφορά  τους  πρέπει   να  αναγράφουν  τον  τόπο κοπής  και   
επεξεργασίας  των  κρεάτων,  που  θα  είναι  ελεγχόμενος   από   την  Κτηνιατρική Υπηρεσία και  θα 
έχει τις απαιτούμενες άδειες. 

 

17PROC005711751 2017-01-19



Σελ. 11 

Απαγορεύεται η παρασκευή  κιµά από  κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µύες της κεφαλής, 
το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης,  ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσµένα 
από οστά. 

 

Τα   υπό  προµήθεια  κατεψυγμένα  κρέατα - πουλερικά  πρέπει  να  έχουν  επαρκή  θρέψη,   να   έ-
χουν σφαχτείκανονικά  και   όχι  λόγω  αρρώστιας,  σε   εγκεκριµένα  και   νόµιµα   λειτουργούντα, πτη-
νοσφαγεία,   να  έχουν  ανεπτυγµένο  μυϊκό  σύστηµα  µε   δέρµα   λείο   και   µαλακό,  την υπόφυση 
του στέρνου µαλακή και  εύκαµπτη και  να έχουν τραφεί µε την κατάλληλη τροφή. 

 

∆εν   πρέπει   να   αναδίδουν   κακοσµία,  να   είναι  απαλλαγµένα   από    αλλοιώσεις, κακώσεις,  εκ-
δορές,  να  φέρουν  σφραγίδα   του  πτηνοτροφείου   και   να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλ-
ληλότητας του κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα πρέπει να είναι τύπου 70% ή  65%,  
πρέπει να έχουν  υποστεί πλήρη αποπτύλωση και  απαντέρωση, το βάρος τους να είναι 1200-1400  
γρ.  και  γενικά να πληρούν  τις εκάστοτε περί  τροφίµων ισχύουσες   διατάξεις.    

 

Τα    πουλερικά  πρέπει   να   διατίθενται    ολόκληρα    ή    τεµαχισµένα, (ανάλογα µε  την παραγγελία 
της υπηρεσίας) και  η  παραγγελία πρέπει να δίνεται 48 ώρες πριν.    Ο    τεµαχισµός  του   κοτόπουλο    
πρέπει   να   γίνεται   σε    εγκεκριµένο   εργαστήριο τεµαχισµού. 

 

 

Τα  παραδιδόμενα   οπωρολαχανικά πρέπει να είναι της τελευταίας  εσοδείας,  νωπά και   πρώτης  
ποιότητας  και   να  πληρούν  τις  προδιαγραφές   της   Ε.Ο.Κ..  Απαγορεύεται  η παραλαβή φρούτων 
ελαττωματικών. Φρούτα κατ’ επιλογή  νοούνται πρώτης και  εξαιρετικής ποιότητας,  συσκευασμένα σε  
τελάρα το  πολύ δύο  σειρών, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο χονδρικό εµπόριο και  ύστερα από  ορ-
γανοληπτική  εξέταση τους. Απαγορεύεται  η  προµήθεια άγουρων  φρούτων.  Οι  πατάτες, κρεμμύδια 
κ.λ.π.  θα παραδίδονται απαλλαγμένες από ξένες ύλες και  από κάθε αλλοίωση λόγω κακής συντήρη-
σης. 

 

Τα  κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και  άλλες  ξένες ύλες. Η   συσκευασία  
να  είναι  του  ενός  κιλού  όπως  διατίθενται  στην   ευρεία  αγορά  και   να αναγράφονται  οι  εξής εν-
δείξεις:  α) η  ονομασία  πώλησης  συμπληρωμένη  µε  την ένδειξη «βαθείας  κατάψυξης»  ή   «ταχείας  
κατάψυξης»  ή   «υπερκατεψυγµένα»  β)  η   ημερομηνία λήξης γ)  ο   προσδιορισµός  παρτίδας   δ)  
σαφή  ανακοίνωση   «απαγορεύεται   η   εκ   νέου κατάψυξη µετά την απόψυξη». 

 

Τα  καταψυγμένα  ψάρια  να  είναι σε συσκευασία  1   κιλού   έως   1,5   κιλού,   όπως   διατίθενται  
στην   ευρεία   αγορά    και    να αναγράφονται  οι  εξής ενδείξεις:    α) Η  ονομασία πώλησης  συμπλη-
ρωμένη  µε  την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα»  β) Η συσκευασία τους να µην 
είναι φθαρµένη ή σκισµένη και  να έχει ευανάγνωστες  τις ενδείξεις της ημερομηνίας  αλιείας, κατάψυ-
ξης και της λήξης συντήρησής τους   γ) στη   συσκευασία τους να  αναγράφεται  ο  κωδικός αριθµός 
(Κ.Α.)  ΕΟΚ  της εγκατάστασης παραγωγής  δ)  σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται  η  εκ  νέου κατάψυ-
ξη µετά την απόψυξη». 
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Ο  υπό παράδοση άρτος πρέπει  να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι  τύπου 70% ,σε τεµάχια 
του ενός κιλού (1kg),  να είναι καλά ψηµένος,  η  διόγκωσή του  να είναι κανονική  και   ομοιογενής,   να  
είναι  εύγευστος  και   απαλλαγμένος  από   κάθε  δυσάρεστη µυρωδιά. Θα  παραδίδεται τρεις ώρες 
µετά τον εκκλιβανισµό του µε  δικαιολογημένη  µόνο τη νόµιµη αγορανομική αυξομείωση ως προς το  
βάρος του. 

 

Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε µε  επιτρεπομένους τύπους αλεύ-
ρων και  να είναι Α΄ ποιότητας. 

• Μπαγκέτα για σάντουιτς:  ατοµικά ψωµάκια για σάντουιτς. Ισχύουν  οι  τεχνικές προδιαγραφές του 
άρτου 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονι-
κού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρ-
μες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, 
έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυ-
νάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονι-
κά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄ των εγγρά-
φων της σύμβασης, σε μορφή pdf. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 
επιχείρησης.  

Άρθρο 8  

Ισχύς προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκα-
τόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφορών). 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του ως άνω χρόνου ισχύος των προσφορών, να ζητήσει 
από τους συμμετέχοντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων 
συμμετοχής τους. Στην περίπτωση αυτή, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχτηκαν την πα-
ράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν 
για το επιπλέον χρονικό διάστημα. Η παράταση ισχύος των προσφορών λαμβάνει χώρα κατ’ ανώ-
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τατο χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, 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 ζη-
τηθεί 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. 

Άρθρο 9  

Αντίγραφα εγγράφων 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 
την παρούσα διακήρυξη, δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 1ου 
άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, ε-
κλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με 
βάση τις διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοι-
χεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγ-
χος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη 
συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 6η παράγραφο του 22ου 
άρθρου του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάτα-
ξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται 
αμέσως. 

Άρθρο 10  

Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημέ-
νων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υ-
πό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφο-
ρές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνι-
κή Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υ-
πο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές απο-
σφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγί-
σθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 11  

Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοι-
πά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά πε-
ρίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προ-
σφορών 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφο-
ράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Άρθρο 12  

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου μπο-
ρεί να προτείνει:  

α. Κατακύρωση της προμήθειας  

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ. Διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

2. Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου 

3. Θα ανακηρυχθεί ένας μειοδότης ανά ομάδα υπό προμήθειας ειδών, σύμφωνα με την ομαδοποίη-
ση που παρουσιάζεται στο τεύχος 2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού 
(Πίνακας «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»).  

Άρθρο 13   

Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα ε-
κτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. 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 κατα-
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κύρωσης 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 βοη-
θημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφά-
σεις 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 υ-
ποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 308 του ν. 4412/2016, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. 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. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσε-
ται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύ-
ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογρα-
φή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

5. Εκτός από τα δικαιολογητικά του άρθρου 18, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος κα-
ταθέτει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της προκήρυξης, των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, 
και την προσφορά του αναδόχου, δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοι-
χεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

- Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 

- Την συμφωνηθείσα τιμή 

- Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

- Τον τρόπο παραλαβής 

- Τον τρόπο πληρωμής 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος 

7. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της ή έως την ανά-
λωση της εκτιμώμενης αξίας ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Η διάρκειά της 
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δύναται να παραταθεί, έως τέσσερις (4) μήνες, για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή 
πιστώσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και απόφαση των αρμοδίων οργάνων κάθε 
φορέα. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση κάθε φορέα παύει 
να ισχύει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων 
– λιπαντικών. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει τις ζητούμενες ποσότητες ειδών ή τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

9. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας σύμβασης, 
προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια περιορισμένων ποσοτήτων καυσίμων ή 
λιπαντικών, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανά-
θεσης ή του συνοπτικού διαγωνισμού, τότε το ποσό της σύμβασης αυτής δύναται να αφαιρεθεί 
από το ποσό της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού (με αντίστοιχη μείωση των ποσοτήτων), 
χωρίς ο ανάδοχος να προβάλει καμία αξίωση αμοιβής ή αποζημίωσης. 

Άρθρο 14  

Ενστάσεις 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγ-
γραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υπο-
βάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομη-
νία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

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

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 («Διαλειτουργικότητα») της με αριθμό Π1/2390 (ΦΕΚ Β/2677) Απόφα-
σης.  

Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εφαρμοζό-
μενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδι-
κασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :  

- Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικα-
σία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων.  

- Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπο-
γράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων.  

- Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστα-
σής τους.  
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Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής υποβάλ-
λονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Άρθρο 15  

Αποδεικτικά μέσα 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο 
έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση, να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά (και 
για τα οποία είχαν κατατεθεί – προς αντικατάστασή τους – υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, στο 
φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών). 

1. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016: 

α)  για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώ-
ου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρ-
μόδια 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 αυ-
τές οι προϋποθέσεις.  

Τα παραπάνω υποβάλλονται επίσης: 

i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, 

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

β)  για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

 Συγκεκριμένα: 

i) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους   

ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 
δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υ-
παχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπο-
ρικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται δι-
αθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. 

2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται 
η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).   

Άρθρο 16  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κεί-
μενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

Άρθρο 17  

Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 

1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον 
ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1,0%) 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για 
ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί 
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημά των 

2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέ-
λεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

i. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ii. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση από-
φασης επ’ αυτών. 

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μεγαλύτερος από τον χρόνο ισχύ-
ος της προσφοράς. Επομένως η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έως τις 18/08/2017. Σε 
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Ζακύνθου μπορεί, πριν τη λήξη 
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρ-
κεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρ-
κεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προ-
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σκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

5. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

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

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ι-
σχύος της θα είναι έως τις 31/12/18. 

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

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμέ-
νου της σύμβασης. και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλ-
λόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλε-
πόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Γενικά στοιχεία εγγυητικών επιστολών 

1. Οι εγγυήσεις 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 διατά-
ξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να πα-
ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεο-
γράφων 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. 

2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοι-
χεία: 

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 
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- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ι-
σχύον τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (μόνο για 
την εγγύηση συμμετοχής), 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται 

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

Άρθρο 18  

Χρόνος - Τρόπος - Τόπος Παράδοσης 

Όσον αφορά τα είδη της κάθε ομάδας ,   τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά από τον 
ανάδοχο ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά. Παράλληλα ,  τα προς προμήθεια είδη 
θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το κάθε  Ν.Π. με την υπογραφή της σχετικής σύμ-
βασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονη-
πιακούς Σταθμούς, από την ΚΕΔΗΖ και από τον Δήμο ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την 
κάλυψη των αναγκών τους, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε σημεία που θα του οριστούν 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβα-
ρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

Άρθρο 19  
Παράταση χρόνου παράδοσης 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λό-
γων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέ-
πονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016. 

2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτω-
τος. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 206 και 207 του ν.4412/2016 

Άρθρο 20  

Πληρωμή 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας 
των τμηματικών παραδόσεων μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή θα πραγμα-
τοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των υλικών. 

2. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής: 
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α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης πα-
ραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Άρθρο 21  

Έκπτωση του Αναδόχου 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.  

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατι-
κά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Άρθρο 22  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Τον/Τους ανάδοχο/χους βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές 
κ.λπ. που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και η δαπάνη δημοσίευ-
σης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Ο Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή. 

 

Άρθρο 23  

Πληροφορίες 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Δήμο Ζακύνθου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. επικοινωνίας 29653 61313, fax 26953 61314, email: pan.lykourg@gmail.com, 
dimoszak@otenet.gr – Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης Λυκουργιώτης).   

Άρθρο 24  

Δημοσίευση 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις 10/01/2017 (2017/S 008-012506). Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί επίσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε 
μία εβδομαδιαία και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή (ή τους ανάδοχους 
προμηθευτές αναλογικά).  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από το δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
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Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης θα βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δή-
μου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.zakynthos.gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Παύλος Κολοκοτσάς 
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