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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Κέρκυρας 

Προκηρύσσει 

 την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 

μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την προμήθεια με 

τίτλο : 

Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 

2022»    
  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα ειδών, 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 Δ/νση Ανάπτυξης / 

Δ/νση Δια 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 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,  

ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ 4- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  

ΤΜΗΜΑΤΑ  10,11,12 - ΕΙΔΗ 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 
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ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ  7,8,9 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    

ΤΜΗΜΑ 13-  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για να 

καλύψει τις ανάγκες του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας 

για το έτος 2021με συνέχεια στο έτος 2022. 

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται  σε ένα(1) έτος από την 

υπογραφή της. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

1. (CPV: 15110000-2 Κρέας),(CPV: 15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια),(CPV:15831600-8 

Μέλι) ,(CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια),(CPV:15000000-8 Τρόφιμα),(CPV:15982100-

6 Φρουτοχυμοί),  (CPV  :15982000-5 Αναψυκτικά),(CPV:15811000-6 Προϊόντα 

άρτου), (CPV:15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και 

γλυκίσματα),(CPV:15300000-1 Φρούτα),(CPV: 0322000-9 Λαχανικά) 

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. 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας 

,ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η εν λόγω προμήθεια 

κατατάσσεται σε δεκατρία διακριτά τμήματα. 

Αναθέτουσα αρχή :Σύνδεσμος  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, Δ/νση 

Μαντζάρου 13,τηλ.26610-81873,26610-22989,φαξ 26610-81874 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 277.005,64 ευρώ (245.114,37 

Ευρώ & 31.891,27  ΦΠΑ)
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Εγγύηση συμμετοχής: 

• για το Τμήμα 1 στο ποσό των 641,29ευρώ
2
 (εξακόσια σαράντα ένα και είκοσι εννιά 

λεπτά)  

• για το Τμήμα 2 στο ποσό των 468,79 ευρώ (τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και 

εβδομήντα εννιά λεπτά) 

• για το Τμήμα 3 στο ποσό των 69,75 ευρώ (εξήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα πέντε 

λεπτά) 

• για το Τμήμα 4 στο ποσό των 192,42 ευρώ (εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα 

δύο λεπτά) 

                                                           
1
 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις προμηθειών εκτιμώμενης αξίας έως 

60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα 

(ΕΣΗΔΗΣ).  
2
 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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• για το Τμήμα 5 στο ποσό των 1339,64 ευρώ( χίλια τριακόσια τριάντα εννιά ευρώ 

και εξήντα τέσσερα λεπτά) 

• για το Τμήμα 6 στο ποσό των 7,68  ευρώ ( επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) 

• για το Τμήμα 7 στο ποσό των 84,73 ευρώ (ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα 

τρία λεπτά) 

• για το Τμήμα 8 στο ποσό των 209,44 ευρώ (διακόσια εννιά ευρώ και σαράντα 

τέσσερα λεπτά)  

• για το Τμήμα 9 στο ποσό των 78,06 ευρώ (εβδομήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά) 

• για το Τμήμα 10 στο ποσό των 269,49 ευρώ (διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και 

σαράντα εννιά λεπτά) 

• για το Tμήμα 11 στο ποσό των 699,92 ευρώ (εξακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και 

ενενήντα δύο λεπτά) 

• για το Tμήμα 12 στο ποσό των 269,86 ευρώ (διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και 

ογδόντα έξι λεπτά) 

• για το Tμήμα 13 στο ποσό των 571,20 ευρώ (πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά) 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης  Κέρκυρας. 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς για το 2021 : Κ.Α. 15.6481.01 

ποσού 5,00 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ ΜΕΑ-ΚΑΠΗ( 

Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022) », Κ.Α. 60.6481.01 ποσού 5,00 € με τίτλο Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ( Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»,Κ.Α. 60.6481.02 ποσού 

5,00 €  ευρώ με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ Δ.Κ.Κ.( Διεθνής διαγωνισμός 

2021-2022), Κ.Α.15.6063.01 ποσού 5,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος(χορήγηση 

γάλακτος-Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022) και για το 2022 : Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 

225.076,40 € με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ ΜΕΑ-ΚΑΠΗ( 

Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022) », Κ.Α. 60.6481.01 ποσού 9.820,72€ με τίτλο Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ( Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022)»,Κ.Α. 60.6481.02 ποσού 

9.820,72€  ευρώ με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΚΗΦΗ Δ.Κ.Κ.( Διεθνής διαγωνισμός 

2021-2022), Κ.Α.15.6063.01 ποσού 32.267,80€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος(χορήγηση 

γάλακτος-Διεθνής διαγωνισμός 2021-2022) 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3
 

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικοί φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης αν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για α)συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

                                                           
3
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 

η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
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με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. Ο  οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης β) όταν η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Η πληρωμή του Προμηθευτή  

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 μετά τη διενέργεια της οριστικής 

παραλαβής, τμηματικά με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του  

δικαιολογητικά. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 30/08/2021,επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο 

ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδες του τοπικού τύπου. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/10/2021 και ώρα 10.00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, τέσσερις εργάσιμες (4) εργάσιμες μέρες μετά 

την ανωτέρω ημερομηνία. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4
:  http://www.promitheus.gov.gr, και η διακήρυξη καθώς και όλα τα τεύχη της 

εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στη 

διεύθυνση http://www.okppdk.gr/προκηρύξεις-διακηρύξεις. 

Κάθε ενδιαφερόμενος ,ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον 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
5
 η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 13/10/2021  ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11.30 π.μ.   

Χρόνος ισχύς των Προσφορών: Έξι(6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Γλώσσα :Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

Εναλλακτικές προσφορές :Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 

                                                           
4
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

5
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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