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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ. 5033/13.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη προµηθευτή για την «Προµήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό & ειδών τροφίµων ∆ήµου Σητείας & των Νοµικών του Προσώπων έτους 

2019-2020» 
 

Ο ∆ήµαρχος Σητείας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προµήθειας Γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό & ειδών τροφίµων ∆ήµου Σητείας & των Νοµικών του Προσώπων έτους 
2019-2020» προϋπολογισµού 91.516,66€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
   
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Σητείας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Π. Βαρθολοµαίου 9 
Ταχ.Κωδ.: 72300 
Τηλ.: 28433  40518, 40569 
Telefax: 28430 29243 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Ξηραδάκη Ειρήνη, Ξυπολιτάκης Κων/νος 
E-mail: Xiradaki@sitia.gr, xipolitakis@sitia.gr 
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr 
Κωδικός NUTS: EL432 (Νοµός: Λασιθίου) 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης υπάρχει  στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) όπου ο διαγωνισµός έλαβε συστηµικό αριθµό 63822 και οι 

προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση.  Επίσης 
τα έγγραφα της σύµβασης έχουν αναρτηθεί και  στη διεύθυνση (URL) του ∆ήµου :  
www.sitia.gr.  
 

Ταχ. ∆ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

Τηλέφωνο : 

  

Πληροφορίες : 

28433 40518, 40569   

 

 Ξηραδάκη Ειρήνη,  Ξυπολιτάκης Κων/νος 
 

Fax : 28430 29243 

 

e-Mail : Xiradaki@sitia.gr , xipolitakis@sitia.gr  
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3. Κωδικός CPV: Γάλα -CPV 15511000-3,  Είδη Αρτοπωλείου- CPV 15811000-6, 
Είδη Κρεοπωλείου- CPV 15119000-5 , Είδη Παντοπωλείου -CPV 15800000-6,  Είδη 
Οπωροπωλείου -CPV 15300000-1,  Κατεψυγµένα Είδη - CPV 15896000-5,  
Κατεψυγµένα Ψάρια - CPV 15221000-3,  Ελαιόλαδο- CPV 15411110-6 
 

ΦΟΡΕΑΣ C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 15511000-3 Γάλα 36.409,12 

 
15800000-6 Είδη Παντοπωλείου 2.180,00 

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 15511000-3 Γάλα 2.531,76 

 
15811000-6 Είδη Αρτοπωλείου 3.095,00 

 
15119000-5 Είδη Κρεοπωλείου 6.740,00 

 
15800000-6 Είδη Παντοπωλείου 12.413,29 

 
15300000-1 Είδη Οπωροπωλείου 6.179,46 

15896000-5 Κατεψυγµένα Είδη 1.136,00 

 
15221000-3 Κατεψυγµένα Ψάρια 5.000,00 

 
15411110-6 Ελαιόλαδο  1.464,00 

Α-ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ. 

15511000-3 Γάλα 
2.046,78 

Β-ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ. 

15511000-3 Γάλα 
1.356,30 

 ΣΥΝΟΛΟ 80.551,71 

 
Φ.Π.Α. 13% & 

24% 10.964,95 
 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 91.516,66€ 

 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προµήθειας: EL432 (Νοµός: 
Λασιθίου) 
 
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης  είναι :  
1) Η προµήθεια  γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου Σητείας και 
των νοµικών  προσώπων ∆ΟΚΑΣ, Α/θµια Σχολική Επιτροπή και Β/θµια Σχολική 
Επιτροπή.     
2) Η Προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των νηπίων στους 
παιδικούς σταθµούς Σητείας και Παλαικάστρου (∆ΟΚΑΣ) και των δικαιούχων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Σητείας. 
 
 Η παρούσα σύµβαση διαιρείται στις παρακάτω οµάδες :  

Οµάδα Α) Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου Σητείας 
και των νοµικών  προσώπων ∆ΟΚΑΣ, Α/θµια Σχολική Επιτροπή και Β/θµια Σχολική 
Επιτροπή ,εκτιµώµενης αξίας 47.848,68 € µε ΦΠΑ 13%. 
Οµάδα Β) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ  , 
εκτιµώµενης αξίας 3.497,35 € µε ΦΠΑ 13%. 
Οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ , 
εκτιµώµενης αξίας 7.616,20 € µε ΦΠΑ 13%. 
Οµάδα ∆) Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ και 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου  , εκτιµώµενης αξίας 16.983,64 € µε ΦΠΑ. 
Οµάδα Ε) Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ  , 
εκτιµώµενης αξίας 6.982,79 € µε ΦΠΑ 13%. 
Οµάδα ΣΤ) Προµήθεια  Κατεψυγµένων Ειδών για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ  
, εκτιµώµενης αξίας 1.283,68 € µε ΦΠΑ 13%. 
Οµάδα Z) Προµήθεια  Κατεψυγµένων Ψαριών για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ, 
εκτιµώµενης αξίας 5.650,00 € µε ΦΠΑ 13%. 
Οµάδα Η) Προµήθεια Ελαιολάδου για τους παιδικούς σταθµούς ∆ΟΚΑΣ, 
εκτιµώµενης αξίας 1.654,32 € µε ΦΠΑ 13%. 
Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τµηµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης ή 
συνολικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από 
τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.   
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Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό µπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών για όλους τους φορείς ή για το 
σύνολο τους ανά φορέα.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες 
οµάδες Α-Η και για όποιο φορέα επιθυµούν ήτοι  
1) ∆ήµος Σητείας 
2) ∆.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθµοί  
3) Α/θµια Σχολική Επιτροπή 
4) Β/θµια Σχολική Επιτροπή 
 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «οµάδας».  
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές  
 
7. Χρόνος παράδοσης της προµήθειας µέσα σε προθεσµία 12 µηνών από την 
υπογραφή της σύµβασης.  
  

8. ∆ικαιούµενοι & προϋποθέσεις συµµετοχής.:  
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονοµικών φορέων. 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συµµετοχής: 
 
Α) να µη συντρέχουν για τον οικονοµικό φορέα οι λόγοι αποκλεισµού των παρ.1 , 2 
και 4β του ά.73 του Ν.4412/2016 και να µην του έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισµού µε την ΚΥΑ του ά.74 του Ν.4412/2016. 
 
Β) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής :  
 
1) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας : Οι οικονοµικοί 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 
µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 
σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 
από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν 
στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
 
2)  Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα:  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού,: 
α) να διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό (ψυγεία-οχήµατα ή άλλα µεταφορικά 
µέσα) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση και την ασφαλή µεταφορά των 
προϊόντων σε ασφαλή κατάσταση. 
 β) να διαθέτουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα. (Αφορά µόνο την οµάδα Α Γάλα)  
 
 9. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης: για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 
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4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων. 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/16 για χρονικό διάστηµα 3 µηνών, εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί οι ποσότητες 
που κατακυρώθηκαν στον Προµηθευτή, µετά από εισήγηση της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της προµήθειας και αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα νοµικά πρόσωπα ,και 
εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης , υπέρβαση των 
προβλεπόµενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
αυτών µε ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει 
το αίτηµα του ∆ήµου ή του νοµικού προσώπου µε την ίδια τιµή µε αυτή της 
προσφοράς του . 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: ορίζεται, για τα είδη των οµάδων:  Γ (Είδη 
Κρεοπωλείου), Ε ( Είδη οπωροπωλείου) ,  Ζ (Κατεψυγµένων ψαριών) , Η 
(Ελαιόλαδο ) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόµιµα 
διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του 
Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, 
για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δώσουν 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κάθε οµάδα.  
Για τα είδη τροφίµων των λοιπών οµάδων (Α,Β,∆,ΣΤ) , η κατακύρωση θα γίνει 
σε Προµηθευτή (ή προµηθευτές)  µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής  για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας . 
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο  
µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η ηµεροµηνία 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η  17.10.2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.µ. Η ηµέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 19/9/2018 και ώρα 
00:01 πµ . Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 11/10/2018 και ώρα 
17:00 µµ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.  
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν , επι ποινή 
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη συµµετοχή τους :  
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως  
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
β) Εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ύψους 2% 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόµενων ειδών ανά οµάδα.  
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραµµένη ,στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και 

των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

• Σε ποίο φορέα ή φορείς επιθυµούν να δώσουν προσφορά και για ποια ή ποίες 
οµάδες ειδών. 

• αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή και έντυπη προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  
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• Η παράδοση  των  ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, µε δικά του, ή 
µισθωµένα από αυτόν  µεταφορικά µέσα ή ψυγεία (όπου απαιτείται) , τα οποία 
θα είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
µεταφοράς τροφίµων 

• 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 καθώς και να προσδιοριστεί ο χρόνος αντικατάστασης 
τους .  

 
δ) Την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικ/κά: 
 
Α) Για  την Οµάδα Α : ΓΑΛΑ 
1. Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες 
ελέγχου της ποιότητας , αναγνωρισµένων ικανοτήτων , µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προσφερόµενων υλικών και συγκεκριµένα:  
α) Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων  µε 
πεδίο εφαρµογής την παραγωγή γάλακτος του εργοστασίου παραγωγής ή 
ισοδύναµο αυτού ) 
β) Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστηµα διαχείρισης  ασφάλειας τροφίµων  µε 
πεδίο εφαρµογής τη διακίνηση τυποποιηµένων τροφίµων ψύξης του οικονοµικού 
φορέα που θα αναλάβει τη µεταφορά του γάλακτος ή ισοδύναµο αυτού )  
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραµµένη , που θα 
δηλώνει :  
α) Την επωνυµία και το εργοστάσιο παραγωγής του γάλακτος που θα προσφέρουν.  
β) Τον απαιτούµενο εξοπλισµό (ψυγεία-οχήµατα ή άλλα µεταφορικά µέσα) που 
διαθέτουν ή που θα µισθώσουν από τρίτους  και που θα χρησιµοποιηθούν για την 
εκτέλεση και την ασφαλή µεταφορά των προϊόντων σε ασφαλή κατάσταση. 
γ) Αναλαµβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθµό ψυγείων στους συγκεκριµένους 
χώρους παράδοσης που θα αναφέρουν οι σχετικές συµβάσεις, έχοντας και την 
ευθύνη συντήρησής τους, και ότι τα ψυγεία θα χορηγηθούν µε χρησιδάνειο στον 
κάθε φορέα. 
 

  3. Τεχνικά φυλλάδια 
Θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του 
εργοστασίου παραγωγής γάλακτος , όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές 
προδιαγραφές του προϊόντος , σύµφωνα µε την 43/03-8-2018 τεχνική µελέτη του 
∆ήµου Σητείας. Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus)  πρέπει να 
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά . 
 
Β) Για τις Λοιπές Οµάδες 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα 
δηλώνεται η  χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προµήθεια ειδών. Επίσης, 
θα  δηλώνεται η µονάδα κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης  εκτός αν πρόκειται 
για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

 
  2. Τεχνικά φυλλάδια (prospectus): µπορούν Προαιρετικά  να  κατατεθούν 
κατάλογοι ή τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών , τα οποία όµως  δεν θα 
πρέπει να περιέχουν οικονοµικά στοιχεία για τα  
προσφερόµενα είδη.  

  
 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και 
δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την  επόµενη της 
ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισµού. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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14. Χρηµατοδότηση: Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ο 
∆ήµος Σητείας και τα νοµικά του πρόσωπα. Όσον αφορά στην «Προµήθεια 
τροφίµων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου», η δαπάνη που 
προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-
2020», µε κωδικό Ο.Π.Σ. 5002307. Η δαπάνη για την παρούσα προµήθεια θα 
βαρύνει του προϋπολογισµούς οικ. έτους 2019 και 2020, των φορέων , για τους 
οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις δέσµευσης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για το ∆ήµο Σητείας και των ∆ιοικητικών Συµβουλίων , αντίστοιχα για 
τα νοµικά πρόσωπα ,ανά Κ.Α. προϋπολογισµού, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα. Ειδικότερα για τα Νοµικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές ) τα 
οποία δεν υποχρεούνται στην ψήφιση προϋπολογισµού , η δαπάνη θα καλυφθεί από 
τις λειτουργικές δαπάνες  του ίδιου έτους.   
Αναλυτικά ανά φορέα :  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΑΥ 2019 ΠΟΣΟ ΑΑΥ 2020 ΠΟΣΟ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
2019-2020 

 Προµήθεια    
Γάλακτος  10/6063.001 340,58 10/6063.001 68,12 408,70 
 Προµήθεια   
Γάλακτος  20/6063.001 20.775,50 20/6063.001 3.065,24 23.840,74 
 Προµήθεια   
Γάλακτος  25/6063.001 1.362,33 25/6063.001 272,47 1.634,80 
 Προµήθεια   
Γάλακτος  30/6063.001 

6.947,87 
30/6063.001 

681,16 
7.629,03 

 Προµήθεια   
Γάλακτος  35/6063.001 

1.975,38 35/6063.001 340,58 
2.315,96 

 Προµήθεια   
Γάλακτος  70/6063.001 

4.427,57 70/6063.001 885,51 
5.313,08 

Προµήθεια 
Τροφίµων για το 
κοιν.παντοπωλείο  15-6699.002 

2.505,31 15-6699.002 0 

2.505,31 
ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ   

38.334,54   5.313,08 
43.647,62 

Α-ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ. ΑΑΥ 2019 ΠΟΣΟ ΑΑΥ 2020 ΠΟΣΟ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
2019-2020 

 Προµήθεια   
Γάλακτος    

1.798,89    513,97  
2.312,86 

Β-ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ. ΑΑΥ 2019 ΠΟΣΟ ΑΑΥ 2020 ΠΟΣΟ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
2019-2020 

 Προµήθεια   
Γάλακτος    

1.192,04   340,58 
1.532,62 

∆ΟΚΑΣ ΑΑΥ 2019 ΠΟΣΟ ΑΑΥ 2020 ΠΟΣΟ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
2019-2020 

 Προµήθεια   
Γάλακτος  15-6061.001 1.839,15 15-6061.001 613,05 2.452,20 
 Προµήθεια   
Γάλακτος  15-6061.003 306,52 15-6061.003 102,17 408,69 
Προµήθεια 
Τροφίµων 15-6481.001 

30.872,00 
15-6481.001 

10.290,67 
41.162,67 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΟΚΑΣ   33.017,67   11.005,89 44.023,56 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:      91.516,66 

 

 
15. Προδικαστικές προσφυγές:  

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
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εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 
363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 
56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς 
ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
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την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την 
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος 

 

Θεόδωρος Πατεράκης  

      




