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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 12/9/2018
Αριθ. πρωτ.: 36440

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 45ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 10-9-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 389/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/2018 ΕΩΣ 30/11/2019.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 35336/6-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό
μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Kωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2)Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3)Παναγιώτης Καραγιαννίδης
(τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 35569/7-9-2018 έγγραφο
του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 τους όρους της
διακήρυξης και τους όρους της μελέτης, για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως 30/11/2019.
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά την παροχή γάλακτος για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 ΦΕΚ 3758 Β’ 25-10-2017 «Ιατρικός έλεγχος
προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς» και τους εργαζόμενους δικαιούχους γάλακτος σύμφωνε με
το υπ΄ αριθ. 40653/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η
παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με την
ΚΥΑ 53361/2-10-2006, οι οποίοι δικαιούται να λαμβάνουν και να καταναλώνουν ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα
ημερησίως.
Η δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως
30/11/2019, ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και θα βαρύνει
τους Κ.Α 15/6061.0005, 15.6481.0049 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τους
αντίστοιχους ΚΑ του οικονομικού έτους 2019.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
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1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε
το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας, τους όρους της διακήρυξης και τους όρους της μελέτης, για την προμήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα το χρονικό
διάστημα από 01/11/2018 έως 30/11/2019.
Η δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως
30/11/2019, ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και θα βαρύνει τους Κ.Α
15/6061.0005, 15.6481.0049 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τους αντίστοιχους ΚΑ του
οικονομικού έτους 2019.
Και συντάσσει τη σχετική διακήρυξη ως εξής:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από
01/11/2018 έως 30/11/2019, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13%) θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και συγκεκριμένα από τους
Κ.Α 15/6061.0005, 15.6481.0049 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τους αντίστοιχους
Κ.Α που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2019, κατανεμημένη ανά έτος ως
ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΤΟΣ 2018
ΑΠΟ: 01-11-2018
ΕΩΣ: 31-12-2018

ΕΤΟΣ 2019
ΑΠΟ:
01-012019
ΕΩΣ : 30-112019

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟ: 01-12-2018
ΕΩΣ: 30-11-2019

15.6061.0005

2.061,12 €

11.390,40 €

13.451,52 €

15.6481.0049

6.977,75

38.561,25 €

45.539,00 €

9.038,87 €

49.951,65 €

58.990,52 €

ΣΥΝΟΛΟ

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης
της διακήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121(παρ. 1γ) του Ν.
4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με προσκόμιση σφραγισμένων προσφορών με συμπλήρωση του εντύπου
προσφοράς της υπηρεσίας, ή έντυπο προσφοράς του προμηθευτή με την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας
και μετά από αξιολόγηση.
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Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 997880950 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελευθερίου Βενιζέλου 200 – 18756 Κερατσίνι
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213.2074755 – 213.2074699
ΦΑΞ: 210.4633375
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις


























Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις:
Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των άρθρων 7 και 13
έως 15.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10.
Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ]
Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων
για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση
το γάλα.
Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της Οδηγίας
92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος,
θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.
Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και
εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα».
Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/07-04-2014) και ειδικότερα την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ.8
Την υπ’ αρ. 53361/06 Κ.Υ.Α. περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και
μέτρων προληπτικής ιατρικής» η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ 1503/11-10-2006 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ και η
οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) Κ.Υ.Α. και την
ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/10-07-2007) Κ.Υ.Α.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας
σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
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Την Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 ΦΕΚ 3758 Β’ 25-10-2017 Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς
Το υπ΄ αριθ. 40653/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η
παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με
την ΚΥΑ 53361/2-10-2006
Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),
Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
«18REQ003654048»
Τις με αριθμό πρωτ. 35891/10-09-2018 & 35896/10-09-2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του
Δημάρχου (Διατάκτης Αρθρο.203 του Ν.4555/2018) οι οποίες καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων του
Δήμου και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ως έγκριση του Πρωτογενούς
Αιτήματος λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «18REQ003665879»
Την υπ. αριθ. 127.0/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Την με αριθμό ……./2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας,
των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.
Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος,
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τις 28/09/2018 ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών
θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.
Κατά το ανωτέρω διάστημα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο
Δήμο μέχρι και ημερομηνία της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 11.30 π.μ στη Διεύθυνση : Ελευθερίου
Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.
Άρθρο 3
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων
διακήρυξης
1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074755,
2132074699, 2132074702 Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Άρθρο 4
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Για την παρούσα προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.
Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

4

Άρθρο 5

ΑΔΑ: 7239ΩΕΣ-Θ45

Στοιχεία του διαγωνισμού
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνική περιγραφή
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τιμολόγιο
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφοράς
Άρθρο 6
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
2. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε ξένη γλώσσα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών,
καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή
αποκλεισμού φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τ.Ε.Υ.Δ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 συμπληρωμένο στις
ακόλουθες ενότητες του (όπως διαμορφώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 1 ) :
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα ( τον προσφέροντα )
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα και ειδικότερα την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73
παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την περ.1 της παρ. α του άρθρου 39 του
Ν.4488/2017
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια Επιλογής
Α. Καταλληλόλητα
ΜΕΡΟΣ VΙ : Τελικές Δηλώσεις
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ :
 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412 / 2016, ήτοι :
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 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, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά το
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 την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
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, η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής),
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης,
καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό
επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή
ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση( δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων το ΤΕΥΔ θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος .
Διευκρινίζουμε ότι :
Α. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου σχετικά με τo ποινικό μητρώο αφορά ιδίως:
- Φυσικά πρόσωπα ( για ατομικές επιχειρήσεις)
- Τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
- Τους διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- Τους διαχειριστές των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε),
- Τον Διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.).
- Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στην περίπτωση ένωσης η υποχρέωση αφορά τους φορείς που την αποτελούν κατά την έννοια των
παραπάνω.
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Άρθρο 8
Τεχνική Προσφορά
Οι συμμετέχοντες υποβάλουν φάκελο στον οποίο περιέχονται:
A) Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ΄ αριθ. 127.0/2018 μελέτης.
B) Πιστοποιητικό ISO 22000 του εργοστασίου παραγωγής για την παραγωγή γάλακτος ή ισοδύναμο αυτού
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:
 Ότι τα είδη θα παραδίδονται στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, σε
χρόνο ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο.
 Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα, ή δεν θα πληρούν τις
απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.
 Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα παράγει ο ίδιος) ή
τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
 Ότι αναλαμβάνει να παραδίδει με ασφαλή τρόπο το γάλα στους τόπους παράδοσης που ορίζει ο Δήμος
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 Ότι αναλαμβάνει να τοποθετήσει τον αναγκαίο αριθμό ψυγείων καθώς και την συντήρηση αυτών
 Ο τρόπος παράδοσης του γάλακτος (καθημερινή παράδοση ή ανά δεύτερη ημέρα)

Άρθρο 9
Οικονομική Προσφορά
Οι συμμετέχοντες υποβάλουν φάκελο στον οποίο περιέχεται η οικονομική προσφορά.
Ως έντυπο οικονομικής προσφοράς δύναται να χρησιμοποιηθεί το έντυπο που συνοδεύει την υπ΄ αριθ.
127.0/2018 μελέτη, ή αντίστοιχο που θα διαμορφώσει ο οικονομικός φορέας σύμφωνα με την δομή του
ανωτέρω εντύπου.
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) ανά λίτρο
(lt) παστεριωμένου γάλακτος 3,5% & 1,5% λιπαρά.
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται ανά τιμή λίτρου (lt).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο (lt), η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 10
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής
σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α)
β)
γ)

δ)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
7
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δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
ε)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
ζ)
τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
η) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου .
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή,
κατά δύο (2) μήνες.
Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου
να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Άρθρο 11
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον κυρίως σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου,
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της,
καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω κυρίως φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »
β) Ένας (1) χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένας (1) χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
5. Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και συγκεκριμένα τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας
διακήρυξης(δικαιολογητικά συμμετοχής).
6. Στον φάκελο « Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί
8
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λόγο απόρριψης της προσφοράς.
7. Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη
διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς.
8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως
προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες
μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά
συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο
τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς
το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.
Άρθρο 12
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 13
Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας.
Άρθρο 14
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προβλέπεται ότι η ένσταση κατά
της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ( ως
ισχύουν).
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 (προϋπολογισθείσας αξίας)
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.
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Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α. για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
Η τιμή θα είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά
από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
Άρθρο 16
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των φακέλων, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη
ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική
Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά , ανά φύλλο .
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη.
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Το εν
λόγω πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα μέλη της
Επιτροπής και φυλάσσονται .
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 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. Η
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 17
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, σε
περίπτωση αδυναμίας και κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και έγκριση της αναθέτουσας αρχής παρατείνεται
στο διάστημα που προβλέπει ο νόμος, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 7
της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
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δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός ενενήντα (90)
ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
2.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα
από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη του όσο για το
απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

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

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

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω υπηρεσία δεν εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό, γίνεται δεκτή ένορκη
βεβαίωση. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα
εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή
Επαγγελματικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο
εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος όσο
και τα μέλη του Δ.Σ. για εταιρείες (π.χ. ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του κωδικοποιημένο ισχύον
καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας). Για τις ατομικές
επιχειρήσεις, απαιτείται υποβολή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση
αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξης δραστηριότητας/επιτηδευματία (ή/και μεταβολές αυτού) από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.


3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή
διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει τον χρόνο
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ΄ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή
ανακριβή ή δεν προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
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ΑΔΑ: 7239ΩΕΣ-Θ45

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το
αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να
καταρτιστεί έγκυρα, εάν το αποδεχθεί και ο μειοδότης.
Άρθρο 18
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή
που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 19
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος δεν την κοινοποιήσει σε
όλους τους προσφέροντες.
2. Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών
που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 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.
Άρθρο 20
Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της (01/11/2018) έως 30/11/2019.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, στο μέτρο
που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη,
ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Η σύμβαση δύναται να θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα εφόσον ο ανάδοχος παραδώσει το σύνολο των
ποσοτήτων, πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρου οριζόμενου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 21
Τόπος – Τρόπος Παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη ανάλογα με τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας τους που του γνωστοποιείται με φαξ.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται:
Στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ήτοι:
1.
Α΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ξενοφώντος 18 & Θήρας
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Β΄ Παιδικός Κερατσινίου – Γρηγορίου Λαμπράκη 594
Γ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Προύσης 103
Δ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Κολοκοτρώνη – Μαυρομιχάλη & Βυζαντίου
Ε΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ηπείρου 7
ΣΤ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Περαιβού & Τερψιχώρης
Βρεφονηπιακός Κερατσινίου – Ελευθερίου Βενιζέλου & Μοναστηρίου
Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατσινίου «Κρώσφηλδ» – Ελευθερίου Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88
Α΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35
Β΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Ελευθερίου Βενιζέλου 1
Γ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 94
Δ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Παιδικός Λιμενικού - Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Βρεφονηπιακός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35 & Αγ. Παντελεήμονος

Ο τρόπος παράδοσης καθορίζεται στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθ. 127.0/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Άρθρο 22
Τρόπος Πληρωμής
1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελέσει ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει
τιμολόγιο, για την υπηρεσία που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει
για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής .
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 23
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Περίληψη της
παρούσας θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και
στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο.
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. και τα έξοδα δημοσίευσης.
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

TEXNIKH EKΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα
από 01/11/2018 έως 30/11/2019.
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, παρέχουν καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και
ψυχαγωγία σε νήπια και βρέφη, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική
ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο
σχολικό περιβάλλον.
Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας φιλοξενούνται περίπου 650 βρέφη
και νήπια.
Σχετικά με την παροχή γάλακτος, έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις και Οδηγίες:
 H Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 ΦΕΚ 3758 Β’ 25-10-2017 «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς», στην οποία δίδονται οδηγίες στους Δήμους για την τήρηση του κατάλληλου διαιτολογίου
που θα παρέχεται στα νήπια και τα βρέφη που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με
ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής διατροφής.
Στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται μεταξύ άλλων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους
Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, η παροχή φρέσκου γάλακτος ή παστεριωμένου γάλακτος..
Ειδικότερα προτείνεται ημερήσια κατανάλωση 250ml φρέσκου γάλακτος από κάθε νήπιο και βρέφος (άνω των 12
μηνών).
Σημειώνεται ότι η παροχή φρέσκου γάλακτος στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με τις ανωτέρω
οδηγίες, εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2018-2019.
 Το υπ΄ αριθ. 40653/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η
παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με
την ΚΥΑ 53361/2-10-2006, οι οποίοι δικαιούται να λαμβάνουν και να καταναλώνουν ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα
ημερησίως.
Στους Δημοτικούς Σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, απασχολούνται συνολικά 38 εργαζόμενοι (19
καθαρίστριες και 19 μάγειρες) που δικαιούνται την ανωτέρω παροχή.
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, το επόμενο διάστημα
προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία νέων τμημάτων στους υφιστάμενους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς οι
οποίοι θα υποδεχθούν τα παιδιά σταδιακά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Κατόπιν των ανωτέρω υπάρχει πρόβλεψη
για την τυχόν απασχόληση 10 επιπλέον εργαζομένων, δικαιούχων της παροχής γάλακτος και οι οποίοι
υπολογίζονται στην παρούσα μελέτη.
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω άμεσα και δεδομένου ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ξεκίνησαν την
λειτουργία τους στις 03/09/2018 για το έτος 2018-2019, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή φρέσκου γάλακτος στα νήπια και τα βρέφη που φιλοξενούνται
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, αλλά και στους εργαζόμενους που δικαιούνται την ανωτέρω παροχή
σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006, στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
Το γάλα θα είναι παστεριωμένο σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν την
ποιότητα και την συσκευασία.
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Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της
κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ε. 92/46 και 94/71 και το
Π.Δ. 56/1995.
Η δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα έτη 2018-2019 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως
30/11/2019, ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και θα βαρύνει
τους Κ.Α 15/6061.0005, 15.6481.0049 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τους
αντίστοιχους ΚΑ του οικονομικού έτους 2019 ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΔΑΠΑΝΗΣ

15.6061.0005

15.6481.0049

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δαπάνες
για
την
προμήθεια παροχών σε
είδος (γάλα)
Προμήθεια
φρέσκου
γάλακτος
για
τους
Δημοτικούς
Παιδικούς
Σταθμούς
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2018
ΑΠΟ: 01-112018
ΕΩΣ: 31-122018

ΕΤΟΣ 2019
ΑΠΟ:
01-012019
ΕΩΣ : 30-112019

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟ: 01-12-2018
ΕΩΣ: 30-11-2019

2.061,12 €

11.390,40 €

13.451,52 €

6.977,75

38.561,25 €

45.539,00 €

9.038,87 €

49.951,65 €

58.990,52 €

Κερατσίνι: 06/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες
των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές :
α. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά
β. αγελαδινό γάλα , παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. με 1,5% λιπαρά,
θα πρέπει να είναι δε εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στην συσκευασία του και πριν
από την
ημερομηνία λήξεως της κατανάλωσης του και θα είναι σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΣΤ.8 περίπτωση 6 α, του
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014).
Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί σε
διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από το Δήμο.

χρονικό

Το γάλα θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, με βιδωτό καπάκι ασφαλείας στην οποία θα αναφέρεται
η διάρκεια ζωής και οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
Θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της
κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ε.92/46 και 94/71 και το
Π.Δ.56/1995.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται στοιχεία προϊόντος (χώρα προέλευσης, επωνυμία προϊόντος, σύνθεση,
όγκος, ημερομηνία παστερίωσης και ανάλυσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης,
διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και την επιλογή του τρόπου
παράδοσης του γάλακτος που αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης και τον χρόνο
παράδοσης και μεταφοράς του γάλακτος.
Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και
με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής
του διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Παραγωγή του γάλακτος σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη,
κατά τα ανωτέρω, έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση,
με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
Κερατσίνι: 06/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΑΔΑ: 7239ΩΕΣ-Θ45
Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες
των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝ Δ ΕΙ ΚΤ ΙΚ ΟΣ ΠΡ ΟΫ Π ΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟ Σ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)
Γάλα με 3,5%

1

και 1,5% λιπαρά

Μονάδα

Ποσότητα
(λίτρα)

Τιμή Μονάδος

Λίτρα

52.204

1,00 €

Σύνολο
52.204,00

ΦΠΑ 13%

6.786,52

Γενικό Σύνολο

58.990,52

Σημείωση
Ανάλυση της ποσότητας του προϋπολογισμού είναι:
ΕΤΟΣ 2018
ΑΠΟ: 01-11-2018 ΕΩΣ: 31-12-2018
Νήπια/ Βρέφη: 650
Εργαζόμενοι: 48



650 νήπια/ βρέφη X 0,250 λίτρα Χ 38 ημέρες = 6.175 λίτρα
48 εργαζόμενοι Χ 1 λίτρο Χ 38 ημέρες =
1.824 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ: 7.999 λίτρα
ΕΤΟΣ 2019
ΑΠΟ: 01-01-2019 ΕΩΣ: 30-11-2019

Νήπια/ Βρέφη: 650
Εργαζόμενοι: 48



650 νήπια/ βρέφη X 0,250 λίτρα Χ 210 ημέρες = 34.125 λίτρα
48 εργαζόμενοι Χ 1 λίτρο Χ 210 ημέρες =
10.080 λίτρα
ΣΥΝΟΛΟ: 44.205 λίτρα

Κερατσίνι: 06/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες
των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΕΝ Δ ΕΙ ΚΤ ΙΚ Ο ΤΙ Μ ΟΛ ΟΓ ΙΟ

Γάλα παστεριωμένο με 3,5% λιπαρά και 1,5% λιπαρά.
Το γάλα θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου με βιδωτό καπάκι ασφαλείας .

Αξία ενός τεμαχίου 1,00 €
Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%.

Κερατσίνι: 06/09/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες
των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών για
ΑΔΑΜ: 15REQ00283114
2015-06-08
τα έτη 2018-2019
Προϋπολογισμός: 58.990,52 €
Αρ. Μελ.: 127.0/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1Ο : Αντικείμενο διαγωνισμού
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των Δημοτικών παιδικών Σταθμών του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2018-2019.
Ειδικότερα αφορά την προμήθεια «φρέσκου» ή «παστεριωμένου γάλακτος» για τα νήπια και βρέφη που
φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και για παροχή στους δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη
2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως 30/11/2019.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 58.990,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)
Άρθρο 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:





















Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των άρθρων 7 και 13
έως 15.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10.
Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ]
Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων
για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση
το γάλα.
Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της Οδηγίας
92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος,
θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.
Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και
εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα».
Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/07-04-2014) και ειδικότερα την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ.8
19
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Την υπ’ αρ. 53361/06 Κ.Υ.Α. περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και
μέτρων προληπτικής ιατρικής» η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ 1503/11-10-2006 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ και η
οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) Κ.Υ.Α. και την
ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/10-07-2007) Κ.Υ.Α.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας
σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β’/28-5-2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Την Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 ΦΕΚ 3758 Β’ 25-10-2017 Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς
Το υπ΄ αριθ. 40653/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η
παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με
την ΚΥΑ 53361/2-10-2006

Άρθρο 3ο Διενέργεια του διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
117 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Άρθρο 4ο Υπογραφή Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 5ο Κρατήσεις
Ο μειοδότης επιβαρύνεται με όλα τα τέλη ή κρατήσεις που ισχύουν από το Νόμο.
Άρθρο 6ο : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της (01/11/2018) έως 30/11/2019.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, στο μέτρο
που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη,
ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Η σύμβαση δύναται να θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα εφόσον ο ανάδοχος παραδώσει το σύνολο των
ποσοτήτων, πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρου οριζόμενου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 7ο : Τόπος Παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας τους που του γνωστοποιείται με φαξ.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Α΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ξενοφώντος 18 & Θήρας
Β΄ Παιδικός Κερατσινίου – Γρηγορίου Λαμπράκη 594
Γ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Προύσης 103
Δ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Κολοκοτρώνη – Μαυρομιχάλη & Βυζαντίου
Ε΄ Παιδικός Κερατσινίου – Ηπείρου 7
ΣΤ΄ Παιδικός Κερατσινίου – Περαιβού & Τερψιχώρης
Βρεφονηπιακός Κερατσινίου – Ελευθερίου Βενιζέλου & Μοναστηρίου
Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατσινίου «Κρώσφηλδ» – Ελευθερίου Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88
Α΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35
20

10.
11.
12.
13.
14.

Β΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Ελευθερίου Βενιζέλου 1
Γ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 94
Δ΄ Παιδικός Δραπετσώνας – Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Παιδικός Λιμενικού - Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα
Βρεφονηπιακός Δραπετσώνας – Αριστοτέλους 35 & Αγ. Παντελεήμονος
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Άρθρο 8ο : Τρόπος Παράδοσης
Στους συμμετέχοντες παρέχεται οι δυνατότητα επιλογής, δύο (2) τρόπων παράδοσης του γάλακτος:
A)

Με πραγματοποίηση καθημερινών παραδόσεων, σύμφωνα με την ημερήσια παραγγελία κάθε Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού και την παράδοση του γάλακτος στις εγκαταστάσεις αυτών.
Το γάλα θα παραλαμβάνεται από τους υπευθύνους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και θα διατηρείται στα
ψυγεία που διαθέτουν οι Δημοτικού Παιδικοί Σταθμοί. Σε περίπτωση που σε κάποιους Σταθμούς ο διαθέσιμος
χώρος των ψυγείων δεν επαρκεί για την φύλαξη του γάλακτος, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει δικά
του ψυγεία, αναλαμβάνοντας και την συντήρηση τους.

B)

Με πραγματοποίηση παραδόσεων κάθε δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με την παραγγελία κάθε Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού και την παράδοση του γάλακτος στις εγκαταστάσεις αυτών.
Το γάλα θα παραλαμβάνεται από τους υπευθύνους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο σύνολο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
δικά του ψυγεία, αναλαμβάνοντας και την συντήρηση τους.

Οι συμμετέχοντες, πρέπει να δηλώσουν κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς με ποιόν τρόπο
προτίθεται να θα πραγματοποιήσουν την παράδοση του γάλακτος
ΑΡΘΡΟ 9ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
Το γάλα θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου , με βιδωτό καπάκι ασφαλείας . Δεν πρέπει να είναι
ελλιποβαρή , χτυπημένη κ.λ.π.. Στη συσκευασία επίσης πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» , το
σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει
να είναι σε εμφανές σημείο της συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες.
Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα αντιστοιχεί
σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από τους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης και η ημερομηνία
λήξης.
Το γάλα πρέπει να είναι αγνό αγελαδινό, που θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά του συστατικά και θα ανταποκρίνεται
στις διατάξεις του άρθρου 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε με την 187/98 απόφαση
του Γενικού Χημείου του Κράτους και εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτή με την Υ.Α. 187/98 (ΦΕΚ Β’.765/24-7-98).
Εφόσον κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις η αρμόδια
επιτροπή παραλαβής προτείνει αντικατάσταση αυτών και αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα, πέραν της έκπτωσης ο Δήμος δύναται να προβεί στην κάλυψη τους ως δαπάνες με την εγγυητική του
αναδόχου.
Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα
τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική
προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος).
Κερατσίνι: 06/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τίτλος : «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για τα έτη 20182019»
Αρ. Διακήρυξης ………... /…...-…….-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της Επιχείρησης ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ
………………………., που εδρεύει στ… …………………….., οδός ……………….………,
αριθμός …….., τηλ. …………………., fax ……………….

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)

Μονάδα

Ποσότητα (λίτρα)

Λίτρα

52.204

Γάλα με 3,5%
και 1,5% λιπαρά

Προσφερόμεν
ηΤιμή
Μονάδος

Σύνολο

Συνολική Τιμή Προσφοράς
Χωρίς Φ.Π.Α
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο Προσφοράς
Με Φ.Π.Α.
Ολογράφως:
Συνολική Τιμή Προσφοράς Χωρίς Φ.Π.Α : …………………………………………….
Ποσό Φ.Π.Α. 13% : …………………………………………….
Γενικό Σύνολο Προσφοράς Mε Φ.Π.Α.

: ……………………………………………..
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα/ Υπογραφή
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6146
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200/ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ/18756
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΣ
- Τηλέφωνο: 213-2074755, 213-2074699
- Ηλ. ταχυδρομείο: ptzoulias@keratsini.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.keratsini-drapetsona.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2018-2019»
CPV: 15511100-4
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: …………………………..
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Η σύμβαση δεν χωρίζεται σε τμήματα
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
Αριθμός διακήρυξης: ………………………...
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους4;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης
εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ i

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος
V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·
- δωροδοκία7,8·
- απάτη9·
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 10·
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 11·
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12.
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε15:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον
λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)17;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν18:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]14
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων
ασφάλισης:

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης19, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
που
οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;20

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 21
[……][……][……]

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
β)[……]

α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

-[……]·
να

-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου 22;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής23;
του:

[…]

Εάν η σχετική
αναφέρετε:

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται24, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 25.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
6 Όπως 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).
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία) .

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύμβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
11 Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.

12 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
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13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
19 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
22 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την
περίπτωση 1 της παρ. Α του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 τεύχος Α΄)
23 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
αυτό.
24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ( διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (389)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 11-9-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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