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Σύμβαση Προμήθειας για το τμήμα 2:  
«Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 
4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€ και για το τμήμα  
5: «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (διάφορα 
κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ 1.560,00€,  με την  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  
 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ 

Αριθμός Μελέτης: 03/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 13773/08-10-2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 140901) 

για την ανάδειξη προμηθευτή στο τμήμα 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 
4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€ και στο τμήμα 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», 
εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.560,00€, με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ της παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016,  χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», με εκτιμώμενη 
αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ  με το ΦΠΑ. 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο διενέργειας διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης και σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις του αρχικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
τροφίμων και γάλακτος» με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική 
αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ (με αριθμό πρωτοκόλλου 16302/29-12-2020, με αύξοντα 
αριθμό Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 104721, 
με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης  Μητρώου  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ΑΔΑΜ: 20PROC007948452 (29-12-2020) Διακήρυξης, 
και με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης της προκήρυξης περίληψης διακήρυξης ΑΔΑ: 
6Δ32ΩΗ1-ΕΝ7), για την ανάθεση του τμήματος 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 
4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€, και του τμήματος 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», 
εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.560,00€. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη του:  

Α. Τις διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα): 

˗ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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˗ του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37,  

˗ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

˗ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

˗ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

˗ της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

˗ της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

˗ της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

˗ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

˗ του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ., 

˗ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

˗ του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

˗ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

˗ του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις»,  

˗ του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

˗ του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»,  

˗ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

˗ του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
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˗ του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

˗ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

˗ του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

˗ του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-02-2006 τεύχος Α’ ): «Σύσταση Συμβουλίου 
Εθνικής Ενεργειακής   Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», 

˗ της Κατευθυντήριας οδηγίας 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων) με Θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»,  

˗ του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999 τεύχος Α): Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.» Άρθρο 
8: Κρατικές προμήθειες,  

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

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

˗ του Π.Δ. 394/96 περί «Κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ 266/96)», 

˗ του Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά), την 3/17-06-2011 «Αγορανομική 
διάταξη –Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & 
ποτών», 

˗ του Π.Δ. 410/94 "Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος", 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/3-5-
2007)» Άρθρο 3: Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές,  

˗ της Υ.Α. Α2 – 861/ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013 σχετικά με τους «Κανόνες διακίνησης και 
εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.Ι.», 

˗ της Υ.Α. υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β’), 

˗ της Υ.Α. υπ’ αριθ. 41087/5-12-2017 (ΦΕΚ 4249, τεύχος Β’), 

˗ της Κ.Υ.Α. 15523/2006 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2004/41/ΕΚ,  

˗ της αριθ. Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β'): «Υγειονομικός 
έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει 
αντικατασταθεί από την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β') «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», 
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˗ του Εναρμονισμού με τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ για την «Διενέργεια επισήμων ελέγχων 
της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» και τη 1935/2004/ΕΚ σχετικά με τα «Υλικά 
και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα»,  

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

˗ του Εναρμονισμού με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ για τον «Καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής  Αρχής για 
τη ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των 
τροφίμων», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 1642/2003/ΕΚ και την 575/2006/ΕΚ, των 
κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 
κοτόπουλου),   

˗ της Απόφασης Υπουργείου Υγείας Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β’/08-10-
2012): Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και 
άλλες διατάξεις, 

˗ του Ν. 3526/2007 "παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις",  

˗ του Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης, έκδοση 24/Ιούνιος 2018, 

˗ της Υπουργικής Απόφασης 28/2018 (ΦΕΚ 2242/Β/16-6-2018) [Απόφαση ΑΧΣ 28/208], 

˗ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 135/2018 (ΦΕΚ 3416/Β/10-08-2018),  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Β. Το Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης 

˗ Την υπ’ αριθμό 03/2020 μελέτη προμήθειας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Φαιστού (διακήρυξη με τα παραρτήματα της). 

˗ Το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14133/12-11-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ007637391 (2020-11-12) 
τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, που 
αφορά στην έγκριση δαπάνης και δέσμευση πιστώσεων για την ανάθεση της δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», με Ανοικτή 
Διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με 
συνολική αξία  90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

˗ Τις υπ’ αριθμό 418, 419, 420, 421, 422, 423/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΡΦΩΗ1-718, 665ΓΩΗ1-5ΕΑ, 
ΩΣ67ΩΗ1-ΚΚΘ, Ω0ΧΤΩΗ1-ΜΓΜ, ΨΡ5ΤΩΗ1-Γ5Π, 6Σ5ΜΩΗ1-ΘΘΓ) Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης του Δήμου Φαιστού, για την έγκριση της συνολικής δαπάνης και τη διάθεση της 
πίστωσης,  

οι ανωτέρω αποφάσεις Αναρτήθηκαν ως ενιαίο αρχείο στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 

20REQ007643931  (2020-11-12), ως εγκεκριμένο του πρωτογενούς αιτήματος.  

˗ Την υπ’ αριθμό 295/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΧ2ΩΗ1-ΕΓΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που 
αφορά την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των 
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όρων του    διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της 
διακήρυξης της  δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και 
γάλακτος»,  με Ανοικτή   Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη   αξία 80.202,50 Ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία   90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

˗ Την υπ’ αριθμό 328/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΟΚΩΗ1-ΩΒΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που 
αφορά την  τροποποίηση της αριθμό 295/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
αναφορικά με τον    καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω 
των ορίων) για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος, ως προς την παρ. 2.2.3.2. και ως προς 
την περ. Β1της παρ. 2.2.9.2  της διακήρυξης.  

˗ Την αριθμό πρωτοκόλλου 16302/29-12-2020 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού                
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», με εκτιμώμενη αξία 80.202,50  
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ , με αύξοντα αριθμό 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 104721, με  
αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης  Μητρώου  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ΑΔΑΜ: 20PROC007948452 (29-12-2020), με αριθμό 
Διαδικτυακής ανάρτησης της προκήρυξης περίληψης διακήρυξης ΑΔΑ: 6Δ32ΩΗ1-ΕΝ7 (29-12-
2020). 

˗ Την υπ’ αριθμό 66/2021 με ΑΔΑ: ΨΒΝΞΩΗ1-ΝΦΤ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που 
αφορά την έγκριση των πρακτικών (με αριθμό 1και 2) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τα 
οποία ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος οι ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΕΠΕ για το τμήμα 1, υπότμημα 
1.1., τμήμα 3, τμήμα 4 και τμήμα 6, ο ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το τμήμα 5 και ο 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για το τμήμα 2. 

˗ Την υπ’ αριθμό πρωτ. 3371/22-03-2021 πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους (οι 
ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΕΠΕ για το τμήμα 1, υπότμημα 1.1., τμήμα 3, τμήμα 4 και τμήμα 6, ο 
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το τμήμα 5 και ο ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για το τμήμα 2) για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

˗ Την υπ΄ αριθμό 142/2021 με ΑΔΑ: ΨΔΜ9ΩΗ1-16Ω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία  οι ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΕΠΕ αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος  για το τμήμα 1, 
υπότμημα 1.1., τμήμα 3, τμήμα 4 και τμήμα 6, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού 
φορέα ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το τμήμα 5 και του οικονομικού φορέα ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ για το τμήμα 2, τον ορισμό του οικονομικού φορέα ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ως 
προσωρινός ανάδοχος για το  τμήμα 5 και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση του άρθρου 32 παρ. 2α του ν. 4412/2016  για την ανάθεση του τμήματος 2.  

˗ Την υπ’ αριθμό πρωτ. 9086/06-07-2021 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο 
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ στο τμήμα 5 για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

˗ Την υπ’ αριθμό 312/2021 με ΑΔΑ: ΩΑΤΘΩΗ1-Σ5Ξ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ για το 
τμήμα 5 και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 
παρ. 2α του ν. 4412/2016  για την ανάθεση του τμήματος 5. 

˗ Το υπ’ αριθμό πρωτ. 12766/17-09-2021 αίτημα για ανάθεση προμήθειας προϊόντων 
αρτοποιίας και κρέατος για τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού από το 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (ΑΔΑΜ: 21REQ009228845). 

˗ H υπ’ αριθμό πρωτ. 9656/15-07-2021 (με αριθμό 298/2021 με ΑΔΑ: ΩΙΓΓΩΗ1-ΘΓΤ με ΑΔΑΜ: 
21REQ009228911) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών. 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α  του άρθρου  
32 του Ν. 4412/2016, και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι του αρχικού Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», με εκτιμώμενη αξία 
80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ (με αριθμό 
πρωτοκόλλου 16302/29-12-2020 Διακήρυξης με αύξοντα αριθμό Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 104721, με αριθμό διαδικτυακής 
ανάρτησης  Μητρώου  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ΑΔΑΜ: 20PROC007948452 (29-12-2020), και με αριθμό διαδικτυακής 
ανάρτησης της προκήρυξης περίληψης διακήρυξης ΑΔΑ: 6Δ32ΩΗ1-ΕΝ7), για την ανάδειξη 
αναδόχου στο τμήμα 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον  ΦΠΑ 
644,80€, και στο τμήμα 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 
12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.560,00€. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών κρεοπωλείου και διαφόρων 
ειδών αρτοποιίας για την σίτιση  των νηπίων που φιλοξενούνται στους τρεις (3) Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Φαιστού, Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού . 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου  
Δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
 

Α/Α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV 

1 Προϊόντα αρτοποιίας 15612500-6      

2 Διάφορα κρέατα  15119000-5      

 

Η εκτιμώμενη αξία για το τμήμα 2 και για το τμήμα 5 έχει ως εξής:  

ΤΜΗΜΑ 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€. 

ΤΜΗΜΑ 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ 1.560,00€. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα τμήμα ή και για τα δύο τμήματα. 

 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
2 

 

Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει το τμήμα 2 και το τμήμα 5 σε οικονομικούς φορείς υπό τις  
κάτωθι προϋποθέσεις: 
 

Πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές (ποιοτικές απαιτήσεις των ειδών της  
προμήθειας) και έχουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της  
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τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα και ανά περίπτωση, ως εξής: 
 

α) για τα τρόφιμα που είναι εκτός διατίμησης το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη 
τιμή μονάδας ανά είδος, ήτοι: 

TMHMA 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€. 

β) για τα τρόφιμα των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το κριτήριο 
κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ΕΝΙΑΙΟ ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε Δελτίο πιστοποίησης τιμών (κανονικότητα τιμής), της 
Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, ήτοι: 

TMHMA 5:  «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα) », εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ 1.560,00€. 

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής 
της και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων 
ή του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτα. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας  (Τεχνικές προδιαγραφές – Ποιοτικές Απαιτήσεις των  
ειδών της προμήθειας και Προϋπολογισμός της προμήθειας).  
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη  
προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  ανά περίπτωση, η οποία θα δοθεί ως εξής: 
 

α) Για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι: 

1. Για τα είδη του τμήματος 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)»,  
με το μεγαλύτερο ΕΝΙΑΙΟ ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη  
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε Δελτίο πιστοποίησης τιμών (κανονικότητα τιμής), της Υπηρεσίας 
Εμπορίου της  Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου Κρήτης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-02-2006 τεύχος Α’), και που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 
 

Το ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό και αμετάβλητο και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
 

β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: 

1.  Για τα είδη του τμήματος 2: «Προϊόντα αρτοποιίας» ,  με την χαμηλότερη τιμή μονάδας 
ανά είδος, η προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει 
για όλη τη  διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.  
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  22/10/2021 ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 23:59:59 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  

 

Για τη συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ποσού 339,20 ευρώ, αν υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο τμήματα ή  99,20, 
αν υποβάλλουν προσφορά για το τμήμα 2 ή 240,00 ευρώ, αν υποβάλλουν προσφορά για το 
τμήμα 5.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
του συμφωνητικού.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού στην 
διεύθυνση www.dimosfestou.gr. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 

 

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosfestou.gr/
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