
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κέρκυρα 28/07/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                      Αριθµ.πρωτ. 4389 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 
 
Τίτλος Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µέσω της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής ανάθεσης για την Προµήθεια: «Τροφίµων και λοιπών αναλωσίµων για 
το Σύνδεσµο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2021 µε 
συνέχεια στο έτος 2022» 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για να 

καλύψει τις ανάγκες του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για 

το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022 (για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης) 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε 13 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο 

της πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

O προϋπολογισμός αναλύεται σε: 

Προϋπολογισμός τμήματος 1+ Προϋπολογισμός τμήματος 2+Προϋπολογισμός τμήματος 3+ 

Προϋπολογισμός τμήματος 4+ Προϋπολογισμός τμήματος 5+ Προϋπολογισμός τμήματος 6+ 

Προϋπολογισμός τμήματος 7 + Προϋπολογισμός τμήματος 8 + Προϋπολογισμός τμήματος 9 

+ Προϋπολογισμός τμήματος 10 +  Προϋπολογισμός τμήματος 11+ Προϋπολογισμός 

τμήματος 12 + Προϋπολογισμός τμήματος 13 =Συνολικός Προϋπολογισμός  

 

32.064,48+23.439,60+3.487,50+9.621,18+66.981,95+384,00+4.236,50+10.472,10+3.903,20+

13.474,65+34.996,03+13.493,18+28.560,00=245.114,37 Ευρώ (διακόσιες σαράντα πέντε 
χιλιάδες εκατόν δεκα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ : 277.005,64ευρώ. 
 
 
 
 
 

Τα ανωτέρω ποσά  θα καλυφθούν ως εξής: 

 

                                                       ΕΤΟΣ 2021 

1. Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων  Παιδικοί σταθμοί - 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΑΠΗ (Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

2. Κ.Α. 60.6481.01 ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ (Διεθνής 

διαγωνισμός 2021-2022)»  

2. Κ.Α. 60.6481.02 ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ 

Δ.Κ.Κ.(Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 



3.Κ.Α. 15.6063.01 ποσού 5,00 €  ευρώ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση 

γάλακτος - Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»                                        

                                                     ΕΤΟΣ 2022 

1. Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 225.076,40 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων  Παιδικοί 

σταθμοί - ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΑΠΗ (Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

2. Κ.Α. 60.6481.01 ποσού 9.820,72  € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ 

(Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»  

2. Κ.Α. 60.6481.02 ποσού 9.820,72 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ 

Δ.Κ.Κ.(Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)» 

3.Κ.Α. 15.6063.01 ποσού 32.267,80 €  ευρώ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση 

γάλακτος - Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»                                       

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   Νοµοθεσία που διέπει την προµήθεια 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
 
1.Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114/2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2.Του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –    
    Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) 
3.Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
υπηρεσιών» (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του άρθρου 20, 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 22, παρ.6,52,60 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α' 
227/06.12.2016)  «Ανάθεση κατ’ αποκλειστικότητα» του ίδιου Νόµου. 
4. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 
5.Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 

Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
6.Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει 
αντικατασταθεί µε την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
7.Της µε αριθµ.Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). 
8.Της µε αριθµ.Π1/542/4-3-2014(Α∆Α:Β1ΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου ο µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

  9.Της  µε αριθµ.158/2016/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.∆Η.ΣΥ για την έγκριση του  
 τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών. 

10.Του Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και  
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015) 
11.Του εκτελεστικού  κανονισµού (ΕΕ)2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
12.Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α). «Κύρωση του Κώδικα του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 



13.Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 
πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/07-4-2014). 
14.Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήµατος ,επείγοντα µέτρα 
του  Ν.4046/2012 ,του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 
15.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις  
Νοµικών Προσώπων» 
16.Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής  του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 
άρθρου 1 «Εφαρµογή Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που 
αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 
17.Του Νόµου 2741/1999 «Ενιαίος φορέας Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας 
του  Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (άρθρο 8). 
18.Της µε αριθµό οδηγίας 93/43/ΕΟΚ ,σύµφωνα µε την οποία απαιτείται η  εφαρµογή γενικών  
κανόνων Υγιεινής των τροφίµων σε συνδυασµό µε την εφαρµογή  συστήµατος διαχείρισης 
ασφάλειας των τροφίµων  (HACCP-Hazard Analysis Critical Control Points) στην επιχείρηση 
και τον οδηγό 1 του ΕΦΕΤ και του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων 
ελέγχου (HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίµων και επιπλέον, της αναθεώρησης των 
διαδικασιών πιστοποίησης  
19.Της Υ.Α./2016 «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίµων 
και  ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος». 
20.Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Έλεγχος, δειγµατοληψίες-εργαστηριακές εξετάσεις». 
21.Της αγορανοµικής διάταξης 7/2009, όπως έχει τροποποιηθεί. 
22.Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά µε τις 
συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών.  
23. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
24. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, 
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες 
διατάξεις αναφορικά µε τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 
25. Το ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/2012 “ Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας     επιχειρήσεων  
τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις”, 
26. Το νόµο υπ'αριθµ.4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσµικό     

πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

27. Τον υπ' αρίθµ.854/2004 κανονισµό (ΕΚ), για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για 
την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
28. Τον υπ' αρίθµ.852/2004 κανονισµό (ΕΚ), για την υγιεινή των τροφίµων 
29. Τον ισχύοντα Κώδικα τροφίµων και ποτών και λοιπές αποφάσεις του Γενικού  Χηµείου 
του Κράτους & των οδηγιών του ΕΦΕΤ.  
30. Τον Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/τ.Α΄/09-03-2021) για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών. 
 

Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει 
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συµβατικά τεύχη 
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού, 



2. Τεχνική Έκθεση, 
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Προµήθειας, 
4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος ανάθεσης  της προµήθειας 
Η προµήθεια αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό δηµόσιο, διεθνή Μειοδοτικό διαγωνισµό 
και µε κριτήριο κατακύρωσης πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 
βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής:  
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης και 
πιστοποιούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως 
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική ∆/νση Ανάπτυξης / ∆/νση ∆ια 
Βίου Μάθησης Απασχόλησης & Εµπορίου / Τµήµα Εµπορίου και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους, για τα εξής είδη: κρεοπωλείου, ελαιόλαδο, 
οπωροκηπευτικά ήτοι φρούτα & λαχανικά των ακόλουθων τµηµάτων της µελέτης:  
ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,  
ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑ 4- ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  
ΤΜΗΜΑΤΑ  10,11,12 - ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  
β) Με τιµές µονάδος (συµπλήρωση τιµολογίου οικονοµικής προσφοράς) για τα υπόλοιπα 
είδη µε ελεύθερη τιµής το εµπόριο: είδη παντοπωλείου και αρτοποιείου των ακόλουθων 
τµηµάτων της µελέτης :  
ΤΜΗΜΑ 3 - ΜΕΛΙ 
ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ  7,8,9 - ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    
ΤΜΗΜΑ 13-  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
για τις ανάγκες των δοµών του Συνδέσµου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας , για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του 
διαγωνισµού. Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της 
πράξης, ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η εν λόγω προµήθεια 
κατατάσσεται σε δεκατρία (13) διακριτά επιµέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο    Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύµβαση 
H κατακύρωση θα γίνει στο συµµετέχοντα/οικονοµικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Στον/Στην µειοδότη που θα γίνει η ανάθεση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής 
σύµβασης και  υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
Εάν ο/η µειοδότης στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση 
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της υπηρεσίας  στον επόµενο κατά 
σειρά  µειοδότη. 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης 
σύµφωνα µε το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
ειδοποίηση του για την υπογραφή της συµβάσεως.  
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία της προµήθειας.  
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  



• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  
Στη σύµβαση θα υπάρχει ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων 
και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου(παρ.3 άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 
Σύµφωνα µε το ν. 4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσµατος πραγµατοποιείται, µετά από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Εκτελεστική Επιτροπή, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Έναρξη ισχύος της συµβάσεως και διάρκεια ισχύος  
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και η διάρκεια 
ισχύος της είναι δώδεκα (12) µήνες ή µέχρι την απορρόφηση του ποσού του συνολικού 
κόστους της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  Σταθερότητα τιµών  
Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
 
Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου  
Οι τιµές τιµολογίου αναφέρονται στην προµήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης 
πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται. :  
1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας στον τόπο που η υπηρεσία 
ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  
2. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την µεταφορά 
ή αποθήκευση της προµήθειας.  
3. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
εκτέλεση της προµήθειας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου µετά την συµµετοχή 
του αναδόχου στο διαγωνισµό, δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί αξίωση ή διαµφισβήτηση που 
να αφορά τις ποσότητες µεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύµφωνα µε τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, νόµιµα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κώδικα τροφίµων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανοµικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις και τις επί µέρους παραγγελίες των υπηρεσιών  
2. Απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό εφαρµογής του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων & 
Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP) και ISO 22000 των προµηθευτών, των ενδιάµεσων 
µεσολαβητών εάν υπάρχουν, των εργοστασίων παραγωγής και συσκευασίας όπου απαιτείται.  
3. Ειδικά για τα τυποποιηµένα –συσκευασµένα τρόφιµα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά είναι:  

• Η ονοµασία πώλησης.  

• Ο κατάλογος των συστατικών.  

• Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασµένα τρόφιµα.  

• Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας και στην περίπτωση τροφίµων που είναι 
ευαλλοίωτα από µικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.  

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης.  

• Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή.  

• Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη µπορεί να 
οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγµατικό τόπο παραγωγής ή 
προέλευσης του τροφίµου.  



• Η ηµεροµηνία λήξης. 

4. Μεταφορά ειδών  
• Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει µε δικά του µέσα και έξοδα την    
µεταφορά των προϊόντων µέχρι τα σηµεία παράδοσης, που θα γίνεται µετά από 
συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 
• Η µεταφορά των ειδών στον τόπο παράδοσης θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα 
του προµηθευτή. 
• Η µεταφορά για τα είδη σε θερµοκρασία ψύξης και κατάψυξης θα γίνεται µε  
αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή θα 
ελέγχεται η θερµοκρασία µεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι 
καθαρά και απολυµασµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
• Η µεταφορά των ειδών του Τµήµατος 1 – Ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται κάτω από 
υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τη σχετική άδεια της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
• Η µεταφορά των ειδών των Τµηµάτων 7,8,9 – Είδη Αρτοποιείου θα γίνεται µε τα 
προβλεπόµενα από τον νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 
απολυµαίνονται τακτικά. 

• Η µεταφορά των ειδών των Τµηµάτων 10,11,12  – Είδη Οπωροπωλείου θα γίνεται µε 
οχήµατα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε 
να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση. 

5. Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να δώσει προσφορά για την συγκεκριµένη 
συσκευασία (τεµάχιο) η οποία περιγράφεται στον προϋπολογισµό, εάν η προσφορά δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Απαραίτητες για το τµήµα ειδών κρεοπωλείου είναι ο κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας, η Άδεια Λειτουργίας για παρασκευή και εµπορία νωπού κιµά και νωπού κρέατος 
και η πιστοποίηση ποιότητας ISO22000. 

7. Η προµήθεια των τροφίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας της κάθε 
δοµής. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές για τον Σύνδεσµο και ο ανάδοχος θα 
πληρωθεί σύµφωνα µε τις ποσότητες που θα του ζητηθούν. 

8. Ο ανάδοχος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη 
συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προµήθεια ειδών. Επίσης 
ο προµηθευτής βαρύνεται για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή 
του προσωπικού του κατά την συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των 
ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσµος.  

Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του προµηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που 
προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης 
και παράδοσης των ειδών στους χώρους του Συνδέσµου, βαρύνεται αποκλειστικά ο 
προµηθευτής.  

Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για 
την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσµος, καθώς και το απαιτούµενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και τοποθέτηση των 
παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο   Χρόνος  και τόπος παράδοσης ειδών (άρθρο 206) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τρόφιµα στις δοµές του Συνδέσµου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας τµηµατικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον Ανάδοχο.  
Η παράδοση των τροφίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα 
ορίζεται από το ΝΠ∆∆ ως η καθηµερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών 
των δοµών του, και η παράδοση θα γίνετε µια φορά την εβδοµάδα εκτός της παράδοσης του 



Ψωµιού που θα είναι ηµερήσια κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  στους χώρους των 
δοµών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
     Α΄ Βρεφικός Σταθµός Κέρκυρας ∆/νση 4ο χιλ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ    (ΤΣΑΡΟΥ) 

Βρεφικός Σταθµός Κέρκυρας «Τα Μαρµελίνια» ∆/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 
Β΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κέρκυρας ∆/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 
Γ΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κέρκυρας ∆/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 
∆΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κέρκυρας ∆/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 
Ε΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κέρκυρας ∆/νση: ΚΑΒΒΑ∆Α 24 
Α΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Φαιάκων ∆/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 
Β΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Φαιάκων ∆/νση:  ΣΓΟΥΡΑ∆ΕΣ 
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κορισσίων ∆/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μελιτειέων ∆/νση: ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Εσπερίων ∆/νση: ΚΑΡΟΥΣΑ∆ΕΣ 
Α΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Λευκίµµης ∆/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 
Α΄ ∆ηµοτικός Βρεφικός Σταθµός Λευκίµµης ∆/νση: ΡΙΓΓΛΑ∆ΕΣ 
Βρεφονηπιακός Σταθµός Αχιλλείων ∆/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 
Παιδικός Σταθµός Θιναλίων ∆/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ ∆Ε Θιναλλίων 

      Παιδικός Σταθµός Κασσωπαίων, ∆/νση: ΣΥΝΙΕΣ, ∆Ε Κασσωπαίων 
      Παιδικός Σταθµός Παρελίων, ∆/νση: ΜΑΡΜΑΡΟ, ∆Ε Παρελίων 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων ∆/νση : ΜΑΓΟΥΛΑ∆ΕΣ,∆Ε Εσπερίων 
      ΚΑΠΗ Κερκυραίων ∆/νση : Ακαδηµίας 3,∆Ε Κερκυραίων  
      Κ∆ΑΠ ΜΕΑ Κερκυραίων , ∆/νση :2η  παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 
       
 
Ο ανάδοχος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τις ποσότητες που αναφέρονται 
στον προϋπολογισµό της µελέτης ανά ∆οµή (π.χ.  Παιδικοί Σταθµοί ,ΚΗΦΗ ,Κ∆ΑΠ ΜΕΑ)  
και αν γίνει οποιαδήποτε υπέρβαση της ποσότητας ανά δοµή αυτή δεν θα πρέπει να 
εκτελεστεί ακόµα και αν οι αυξοµειώσεις αυτές δεν προκαλούν υπέρβαση του συνολικού 
συµβατικού αντικειµένου. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα προς προµήθεια συνοδευόµενα µε όσα 
προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τα συµβατικά 
στοιχεία και µε την προσφορά του.  
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των τροφίµων µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον  δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 
Άρθρο 10ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας  
1. Αν τα είδη της προµήθειας φορτωθούν- παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν 



τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί 
της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υπό προµήθεια ειδών, µε απόφαση του αποφαινοµένου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16 
 
Άρθρο 11ο  Παραλαβή ειδών  
Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριµένης σύµβασης προµήθειας θα γίνεται 
σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16  από την αρµόδια τριµελή 
επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί µε την µε την 01-04/07-01-2021   (Α∆Α: ΩΓ3Μ46Μ2Τ2-1Λ8)  
1.Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε αυτά που προσφέρθηκαν, 
αξιολογήθηκαν και προτιµήθηκαν από το Σύνδεσµο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία 
και τιµή, που αποφασίσθηκε µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και τη 
συναφθείσα σύµβαση. 
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 
α) να παραλάβει την προµήθεια , 
β) να παραλάβει τα είδη µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύµβασης, 
γ) να απορρίψει τα είδη. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, η επιτροπή 
παραλαβής παραλαµβάνει τα υπό προµήθεια είδη µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη 
της για το ζήτηµα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων  208, 209  και 213 του Ν.4412/16. 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του Συνδέσµου, κατόπιν µακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας, µε 
την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προµήθειας. Κατά την 
παράδοση και παραλαβή των ειδών θα παρευρίσκεται και υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί 
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Συνδέσµου. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος υπάλληλος 
αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών εκ 
των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή αν διαπιστώνει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν 
πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
τεχνικές  προδιαγραφές, τότε ενηµερώνεται η αρµόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει το 
αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. Αν η  
Επιτροπή Παραλαβής  αποφασίσει δύο (2) φορές να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη από 
τον προµηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο προµηθευτής έκπτωτος µετά από σχετική απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  
 
Άρθρο 12ο    Πληµµελής εκτέλεση προµήθειας  
Εάν τα είδη, που θα προµηθευτεί ο Σύνδεσµος, δεν εκπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης 
ή εµφανίζουν ελαττώµατα στη συσκευασία ή ποιοτικές αλλοιώσεις στα τρόφιµα, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά µετά από υπόδειξη των µελών της Επιτροπής και 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται 
ποινική ρήτρα 1% την ηµέρα επί της συνολικής αξίας των προσφεροµένων ειδών.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  Έκπτωση του αναδόχου λόγω πληµµελούς εκτέλεσης της προµήθειας 



Εάν κατόπιν συστάσεων στον ανάδοχο, επαναλαµβάνεται η πληµµελής εκτέλεση της 
προµήθειας σύµφωνα µε το άρθρο 8, τότε µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής  να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος.  
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας, ή τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της αρίστης 
ποιότητας τους κατά συρροή και καθώς ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους 
υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους , τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και όπως αυτοί θα 
διαµορφωθούν στη συνέχεια. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Σύνδεσµο, καταβάλλεται στον 
προµηθευτή και αποδίδεται από τον προµηθευτή. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα 
δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο    Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις 
  
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την παράδοση των ειδών και 
µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων. 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από την ταµειακή υπηρεσία του Συνδέσµου Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας, µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, 
τµηµατικά µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθούν έγκαιρα από µέρους του προµηθευτή 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016\ καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  
Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε 
τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/20161 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 
….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος αξίας επί του καθαρού ποσού. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  Ατύχηµα και Ζηµιές  
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά 
αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για αποζηµιώσεις για ζηµιές 
που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα 
µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία 
και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και 
απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.  
          
                                                           

 

 



  
Κέρκυρα  28/07/2021                                        
 
 
 

      Η Συντάξασα         
Τµηµατάρχης Παιδικών Σταθµών 
 
 
Ευτυχία Κουρτέση 
ΤΕ   Βρεφονηπιοκόµων                                

         Ελέγχθηκε 
Η ∆ιευθύντρια Κοινωνικής 
 Προστασίας  
 
Αναστασία Ανδριώτη 
ΤΕ  Νηπιαγωγών 
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