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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 48/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και
κατάρτιση των όρων διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ''
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015'' (Α.Μ. 37/2015)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 25 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 3272/5/20-
2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του



άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5)
Αντωνόπουλος Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ και 8) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3502/25-2-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων
διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ''  ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015   '' (Α.Μ. 37/2015) ΄

Σας διαβιβάζουμε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές για την προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
συνολικού ποσού 38.311,75 € συμπ/νου ΦΠΑ και παρακαλούμε για τη
έγκριση τους σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 σε συνδ.
με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ.

Επειδή η εν λόγω δαπάνη 38.311,75€ στηρίζεται στις διατάξεις της Υ.Α
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ  περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ , τις σχετικές εγκυκλίους, όπου αυτές
δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, ( παρ. 1 του αρθ. 209 του Ν.
3463/06 , αρ. εγκ. 2 αρ. πρ. 2037/11-01-2007 ) θα βαρύνει του παρακάτω
κωδικούς  :
Για τον Δήμο Φ.Χ. ΚΑ: 15.6481.002  με τη δέσμευση του ποσού των
14.355,75€ για τη Δομή παροχής συσσιτίων και ΚΑ 15.6481,004 με τη
δέσμευση  του ποσού  των 19.478,04€ για τους παιδικούς σταθμούς , ποσού
33.833,79€.



Για τη Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΑ: 6662 (προμήθεια τροφίμων Βρεφικού
σταθμού), ΚΑ: 6664 (αγορά τροφίμων για σίτιση ΚΗΦΗ) και ΚΑ 6473 (έξοδα
προμηθειών), προυπ/σμού έτους 2015 , ποσού 4.477,96€ , ήτοι συνολικού
ποσού (Δήμος Φ.Χ. & Κοινωφελής Επιχείρηση ) 38.311,75 με ΦΠΑ .

Η  Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Απόφασή της έχει εγκρίνει
τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τα είδη προμήθειας τροφίμων
(κρεοπωλείου) .

Παρακαλείται, η Οικονομική Επιτροπή  α) να εγκρίνει τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ αριθμ. ΑΜ 37/2015 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
Φιλ/φειας –Χαλκ/νος που αφορούν στην προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
και β) να εγκρίνει την κατάρτιση των σχετικών όρων που αφορούν την
ανωτέρω προμήθεια.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 5/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την
αριθ. 18/2015 προηγούμενη απόφασή της, είδε την Α.Μ. 37/2015 σχετική
μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με
αυτές της ΥΑ 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, τις λοιπές αναφερόμενες στην
εισήγηση της παρούσας διατάξεις και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία που αφορούν την υπόθεση και τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. Α.Μ. 37/2015 μελέτης
του Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκ/νος που αφορούν στην
προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015» (ειδών κρεοπωλείου), συνολικού ποσού 38.311,75 € (συμ/νου
ΦΠΑ), που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2) Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού που αφορούν την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚ/ΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» (ειδών κρεοπωλείου), όροι οι οποίοι έχουν ως εξής:



Άρθρο 1ο

Ισχύουσες διατάξεις:
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1.Τις διατ/ξεις της υπ αριθμ.11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ,
ΔΔ και Αποκέντρωσης περί ΕΚΠΟΤΑ τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους
2.Τις σχετικές διατάξεις του Ν, 3463/06 ( άρθρο 209παρ. 1)
3.Τις δ/ξεις του Ν.3852/10
4.Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95
5.Την υπ αριθμ. Π1 /3305/3-11-10 ( ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί αυξήσεως και
ορισμού των χρηματικών ορίων .
6.Τον Ν.3548/07 ( ΦΕΚ 68/Α)
7.Τις υπ αριθμ. 1 παρ. 2 του άρθρου 4 « Ρυθμίσεις ζητημάτων κατεπείγοντος
χαρακτήρα του Υπ.Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού» της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 240/12-12-12 τ. Α ) , σύμφωνα με
την οποία η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγών για την προμήθεια
τροφίμων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με
την διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των
ΟΤΑ ( ΕΚΠΟΤΑ) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά .
8.του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (Ενιαίος Φορέας ελέγχου τροφίμων , άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις ΦΕΚ 199Α) καθώς και την υπ αριθμ. 1100/87 ΥΑ ( Κώδικα τροφίμων
και ποτών ) ( ΦΕΚ 788 /Β/31-12-87) και τις νεότερες τροποποιήσεις αυτού.
9.Του ΠΔ 410/94 « Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
νωπού κρέατος» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 203/98
και 79/07.
10.Των κανονισμών της ΕΟΚ αρ. 1208/81 ( ποιότητα μόσχου ) 1538/91 (
ποιότητα κοτόπουλου)
11.Των ΠΔ 291/96 καν. ΕΟΚ 543/08 ( κοτόπουλο ), ΠΔ 306/1980 και 87/51
οδηγία της Ε.Ε ( αλλαντικά) και ΒΔ 437/1961 ( αυγά ) , την 3/17-6-11
Αγορανομική Διάταξη για νωπά οπωρολαχανικά , την Υ1γ/Γ.Π ΟΙΚ
96967(ΦΕΚ 2718/Β/8-10-2012 Υγ.Δ/ξη Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών .
12.του Ν. 3526/07 «παραγωγή και διάθεση προιόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις»
13.Του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις .
14.Του ΠΔ 113/10 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » ( ΦΕΚ
194/Α/22-11-2010)
15.Την  υπ΄αριθμ. 18/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία έχει εγκρίνει  τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τα είδη
προμήθειας τροφίμων (κρεοπωλείου) .
16.Τον Ν. 4111/2013

Αρθρο 2ο
Συμβατικά  στοιχεία

Τα τεύχη δημοπράτησης , με τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός , η ανάθεση και
η διενέργεια της προμήθειας είναι τα παρακάτω και η σειρά ισχύος τους
καθορίζεται ως εξής:
1.η διακήρυξη της δημοπρασίας



2.Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης –Γενική και ειδική Συγγραφή
υποχρεώσεων
3.Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
4.ο προυπ/σμός προσφοράς του αναδόχου

Αρθρο 3ο
Προϋπολογισμός –χρηματοδότηση της προμήθειας

Η εν λόγω δαπάνη 38.311,75 € με ΦΠΑ 13% και με ΑΜ 37/2015
στηρίζεται στις διατάξεις της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ  περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ ,
τις σχετικές εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.
2286/95, ( παρ. 1 του αρθ. 209 του Ν. 3463/06 , αρ. εγκ. 2 αρ. πρ.
2037/11-01-2007 ) και επιμερίζεται ως εξής :

Το οικονομικό έτος 2015, για το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2015  (ΚΑΕ 15.6481.002) με τη
δέσμευση του ποσού των 14.355,75€ για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων και
(ΚΑΕ 15.6481.004) με τη δέσμευση του ποσού των 19.478,04 € για τους
Παιδικούς Σταθμούς.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των

29.941,40€ χωρίς ΦΠΑ και 33.833,78 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

Ποσότητα:  6.317 κιλά.

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου η δαπάνη, η οποία

προϋπολογίζεται ότι θα  ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 4.477,96 ευρώ

συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 6662 (Προμήθεια ειδών

τροφίμων Βρεφικού Σταθμού) κατά  1.817,27€ από το συνολικό ποσό των

8000,00 ευρώ, ΚΑ 6664 (Αγορά τροφίμων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 1.364,59

από το συνολικό ποσό των 12.700,00ευρώ, και ΚΑ 6473 (Έξοδα προμηθειών

Κοινωνικού Παντοπωλείου) κατά  1.296,11€ από το  συνολικό ποσό των

34.400,00 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά έχουν δεσμευθεί με σχετική πρόταση

ανάληψης υποχρέωσης από τους ως άνω Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων

έτους 2015.

Αρθρο 4ο
Αντικείμενο δημοπρασίας

Αντικείμενο της δημοπρασίας , όπως περιγράφεται και στην Συγγραφή

Υποχρεώσεων είναι η  προμήθεια τροφίμων ειδών κρεοπωλείου  για το έτος

2015 για τις ανάγκες  του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και της



Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου συνολικού ενδεικτικού

προϋπολογισμού 38.311,75€ (με Φ.Π.Α.).

Τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στους επιμέρους

ενδεικτικούς προϋπολογισμούς της παρούσας μελέτης.

Το ποσό των 33.833,78 € συμπεριλαμβανομένου  και  του  αναλογούντος

Φ.Π.Α. 13% - θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2015 για τη Δομή

Παροχής Συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ το ποσό των 14.355,75€ (ΚΑ: 15.6481.002)

και για τους Παιδικούς Σταθμούς  το ποσό των 19.478,04 € (Κ.Α.

15.6481.004)

Αναλυτικά έχει ως εξής :

Α) Για το Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό

Είδη κρεοπωλείου 33.833,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.833,78

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου η δαπάνη, η οποία

προϋπολογίζεται ότι θα  ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 4.477,96 ευρώ

συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 6662 (Προμήθεια ειδών

τροφίμων Βρεφικού Σταθμού) κατά  1.817,27€ από το συνολικό ποσό των

8000,00 ευρώ, ΚΑ 6664 (Αγορά τροφίμων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 1.364,59

από το συνολικό ποσό των 12.700,00ευρώ, και ΚΑ 6473 (Έξοδα προμηθειών

Κοινωνικού Παντοπωλείου) κατά  1.296,11€ από το  συνολικό ποσό των

34.400,00 ευρώ.

Αναλυτικά έχει ως εξής :

β) Για την Κοινωφελή Επιχείρηση  Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό

Είδη κρεοπωλείου 4.477,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.477,96



Άρθρο 5ο
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί εντός είκοσι (20)

ημερών ( από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής Διακήρυξης
στον Τύπο) δηλαδή την ……. ημέρα ……. ώρα 10.00 έως 10.30 πμ και θα
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Δεκελείας 97 , στην
Νέα Φιλαδέλφεια,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού που ορίσθηκε για το Οικ. έτος 2015 με την  υπ αριθμ. 212/2014
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  και της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών η οποία ορίσθηκε με την  υπ αριθμ. 212/14 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ( δικαιολογητικά, τεχνικές
προδιαγραφές κ.λ.π.) παρέχονται  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών. (αρμόδιος υπάλληλος: Καρασεβδάς Ηλίας ,
στα τηλέφωνα 213-2049042) .

Αρθρο 6ο
Επιτροπές Διαγωνισμού -Πληροφορίες
1.Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού τροφίμων αποτελείται από τους
παρακάτω υπαλλήλους :
ΤΑΚΤΙΚΑ                                                 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Λεβαντή Εμμανολία , Πρόεδρος           1.Σαπουνάκης Ιωάννης
2.Μουγγός Ιωάννης   ,Μέλος                   2.Λεβεντάκη Μαρία
3.Πανουσόπουλος  Αθανάσιος  ,Μέλος   3. Κουτσούκος Αντώνιος

2.Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού για ανάθεσης αποτελείται από τους
παρακάτω υπαλλήλους :
ΤΑΚΤΙΚΑ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κακάτσου Χαρίκλεια ,Πρόεδρος     1. Μαραθάκη Ζωή
2.Γεωργίου Σωκράτης ,μέλος              2.Μανής Παναγιώτης
3.Χανιωτάκη Γαλάτεια  ,μέλος            3. Ψηλού Άννα
3.Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Αναστασάκη Αικ. Πρόεδρος          1. Στρομπολάκου Γ.
2.Μπόζας Δημ. ,μέλος                       2.Παρασκιάδου Θεοδώρα
3.Ζυγογιάννης Ιωάννης ,μέλος          3.Ασημάκης Παναγιώτης

Αρθρο 7ο
Λήψη πληροφοριών
1.Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα ή
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια ,
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών .
2.Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης .
Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστες , τότε
μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες , πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών .
Τηλ: 213-2049042
Fax: 213-2049041
Αρμόδιος υπάλληλος :Καρασεβδάς Ηλίας .



Αρθρο 8ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις δ/ξεις της Υπουργικής απόφασης
11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ ( ΦΕΚ 185/τ.Β/23-3-93)
Για την ανάδειξη αναδόχου /αναδόχων θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης :

Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου, είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή
ορίζεται στο δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε
Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι η
Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ.
Η Κοινωφελή Επιχείρηση και  ο  Δήμος Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος κατά την
διάρκεια της σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει δείγματα των
τροφίμων  στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες  του Κράτους για έλεγχο με
έξοδα του προμηθευτή.
Τα  προς προμήθεια τρόφιμα  περιγράφονται  αναλυτικά στην συνημμένη
μελέτη 37/2015 του Αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας , παιδείας ,
πολιτισμού και αθλητισμού   και αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας Διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά και για μέρος του συνόλου των προς προμήθεια προϊόντων.

Αρθρο 9ο
Δεκτοί στον διαγωνισμό
1.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) Ελληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
Β) ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
Γ) Συνεταιρισμοί
Δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
καθώς και ενώσεις Προμηθευτών , εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και ασκούν εμπορική
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Αρθρο 10ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή , εμπορία και διάθεση
των προς προμήθεια προϊόντων γεγονός που αποδεικνύεται με την
προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο .Η συμμετοχή
στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος
της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα .Η
επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός
είχε και έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του , τις γενικές
συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης
μελέτης .
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:
1.Οι έλληνες πολίτες



α.α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίσης με το 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης , χωρίς το ΦΠΑ .Οι εγγυητικές
επιστολές ανεξάρτητα  από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπον που
περιλαμβάνουν πρέπει να αναφέρουν τα ακόλουθα  :
-Την ημερομηνία έκδοσης
-Τον εκδότη
-Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται
-Τον αριθμό της εγγύησης
-το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
-την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση
-τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία
του διαγωνισμού
-ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης αυτής
παραιτείται του δικ/τος της διαιρέσεως και διηζήσεως .
-ότι το ποσό της εγγύησης είναι στην διάθεση του Δήμου Φιλ/φειας –Xαλκ/νος
και ότι θα καταβληθεί ολικά και χωρίς καμία εκ μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης , μέσα σε τρείς
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση .
Β. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
Γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία
προκύπτει ότι:
-δεν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
-δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης , πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι
μόνο τους ασφαλισμένους στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ .Σε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και
ΑΕ θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη
χώρα στην οποία έχει την έδρα της .Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή , τότε ο
συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού κα την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής η ή
συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρας της η επιχείρηση , με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της
κατάστασης προσωπικού .Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση .Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής .



Ε.  Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι .
ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής
τους για το συγκεκριμένο  επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό
ή κτηνοτροφικό επάγγελμα , που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
Ζ. Άδεια εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών

Στις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά από
δικαστική ή διοικητική Αρχή που είναι αρμόδια, σύμφωνα με την εσωτερική
νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, ο συμμετέχων
καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή
Συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας, στην
οποία θα βεβαιώνεται η αδυναμία έκδοσης από τις παραπάνω Αρχές των
παραπάνω πιστοποιητικών και εκδιδόμενα παραπάνω πιστοποιητικά. Σε
χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.
Σύμφωνα με το άρθρο 3του Ν.4250/2014 ( φεκ 74Α΄/26-3-2014 ) υπεύθυνη
δήλωση του Ν.15/99/1986 όπως εκάστοτε ισχύει για την απλούστευση
διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου .
Η.  Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης της
συγγραφής των υποχρεώσεων, των ειδικών όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών, εκτός από αυτούς που αναφέρει ρητά ότι δεν αποδέχεται.
Θ.  Υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες θα δηλώνονται τα παρακάτω:

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
β) Ένα έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου

ή
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

γ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών
της

υποχρεώσεών όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του
δημοσίου τομέα

δ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

Ι. Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την ομάδα προμήθειας ειδών
κρεοπωλείου της άδειας κρεοπωλείου ή άδεια λειτουργίας για παρασκευή
και εμπορία νωπού κιμά, νωπού κρέατος και νωπών πουλερικών.

Κ .Επίσης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης οφείλει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του
αμετάκλητη και καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω  λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
§ 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρώπης.
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του
Συμβουλίου 28ης Μαΐου ’97 και στο άρθρο 3 § 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης, σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών    Κοινοτήτων.



δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ), για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.

Όσοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για υποψηφίους
εγκατεστημένους εκτός και εντός Ελλάδος παρέχεται η δυνατότητα της
ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς τους, μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της έγκαιρης αποστολής της προσφοράς
του.
Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με καταστατικό της εταιρείας ή με Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας.
Οι ατομικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο
καταθέτει κατά την ημέρα του Διαγωνισμού πρακτικό του  Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό,
για την ανάληψη της δημοπρατούμενης  προμήθειας και ορίζει τον
εκπρόσωπο αυτής.
Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης
ή εάν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Β) Αλλοδαποί
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος .
Οι εγγυητικές επιστολές ανεξάρτητα  από το όργανο που τις εκδίδει και τον
τύπον που περιλαμβάνουν πρέπει να αναφέρουν τα ακόλουθα  :
-Την ημερομηνία έκδοσης
-Τον εκδότη
-Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται
-Τον αριθμό της εγγύησης
-το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
-την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση
-τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία
του διαγωνισμού
-ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης αυτής
παραιτείται του δικ/τος της διαιρέσεως και διηζήσεως .
-ότι το ποσό της εγγύησης είναι στην διάθεση του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκ/νος
και ότι θα καταβληθεί ολικά και χωρίς καμία εκ μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης , μέσα σε τρείς
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση .

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμοδίας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης



τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
Όταν συμμετέχουν εταιρείες υποχρέωση προσκόμισης  αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές .Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας .
Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου της
Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους , όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα ,
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.
3.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
-Δεν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση .
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης , πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία .

-πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου που αφορούν του
έλληνες πολίτες , ισχύουν και στην περίπτωση αυτή .
-Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασή του , σχετικά με
την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.

Γ) Τα Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων , με διαφοροποίηση
όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου .
Όταν συμμετέχουν εταιρείες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές .Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας .
Συστατική πράξη ( για κάθε μορφής εταιρεία) .
Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό του Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρεται
πως εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Εφόσον στον διαγωνισμό δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας απαιτείται εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική πράξη, με την
οποία θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο παριστάμενο στο
διαγωνισμό άτομο.

Δ) Οι συνεταιρισμοί
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνος
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι :



-Δεν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση .
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης , πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη διαδικασία .

5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ
Β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών
που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ, ή των
παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν,
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να
προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά
τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται
στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις
που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

6. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των
συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το
διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν
αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει
στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους
της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Β) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των
προσφερομένων προϊόντων. Γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να
βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
Δ) Δήλωση διαγωνιζομένου ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από
διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.
Ε) Δήλωση διαγωνιζομένου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών υποχρεώσεων όσο των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες
του δημοσίου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο
παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από τον Δήμο.
ΣΤ) Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζομένου και το μετοχικό
κεφάλαιο, προσκομίζοντας:
- κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα ή
- αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, ή



- δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή
και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικά το προς προμήθεια υλικό κατά τις
τρείς (3) προηγούμενες χρήσεις.
Ζ) Δήλωση για το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, προσκομίζοντας :
- κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη,
η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση
αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχτεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει
την κυρίως προσφορά.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες
εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και
οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία
(1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον
εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό
ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός
από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί
να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος  αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή
και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΛΩΣΣΑ
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη
συμμετοχή των προμηθευτών σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα ή μεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια της
προσφοράς θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος

ΑΡΘΡΟ 12ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών



1.Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζονται
στο άρθρο 2 της παρούσης .
2.Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη
ημέρα.
3.Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται , αλλά παραδίδονται στην
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που
καθορίζεται από την διακήρυξη , προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία .
4.Επιτρέπεται η αποστολή δείγματος , εφόσον αυτό περιέχεται στο Δήμο
μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο
προσφοράς με τεχνικά στοιχεία
5.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές .

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τιμές προσφορών –Επιβαρύνσεις μειοδοτών

 1. Οι προσφορές θα δίνονται με ποσοστό έκπτωσης (%) ενιαία για
κάθε κατηγορία και στο καθαρό ποσό ( χωρίς ΦΠΑ ) αυτής. Το κριτήριο
κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως
αυτή ορίζεται στο δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Γεν. Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας
Αττικής. Σημειώνεται ότι η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ. Για
τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (
ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει ( προσφέρουν ) την χαμηλότερη
τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

 2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος
του συνόλου των προς προμήθεια προϊόντων.

3.προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) είναι υπερβολικά υψηλά , οι προσφορές θα εξετάζονται
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης . Για το σκοπό
αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινήσεις ( σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της
διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων) που θα αιτιολογούν το προσφερόμενο υπερβολικό ποσοστό
έκπτωσης .

5.Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη



επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στη διακήρυξη.
Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την
οριστική παραλαβή της προμήθειας.
7.Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση
του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει
των τιμών της προσφοράς του.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο
μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση προσφορών οργάνου.    Οι προσφορές θα
δίνονται με βάση:

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την κατηγορία ειδών κρεοπωλείου στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης
των ειδών την ημέρα της παράδοσής τους όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά
από τους επίσημους κρατικούς φορείς και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και
σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Δασμοί εισαγωγής

Ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε
ορισμένα είδη. Κατόπιν αυτού , η τιμή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με
αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα
περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασμούς.
Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Προέλευση των Προσφερομένων Τροφίμων
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα
προέλευσης των ειδών που προσφέρουν.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ισχύς προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα
νομίσματα , για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την
ημέρα του διαγωνισμού.
2. προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών , θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση
προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από την λήξη της την
προθεσμία κατά ανώτερο όριο (3) μήνες , χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν
δικαίωμα για αντιρρήσεις . Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου
παράτασης ισχύος της προσφοράς , ματαιώνεται το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού , εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισμού , αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.



ΑΡΘΡΟ 17ο

Προσκόμιση δείγματος

1. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο
που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίηση της σε εύλογο
χρόνο προκειμένου να διαπιστώσει την ανταπόκριση των προσφερομένων
ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.
2. Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι
σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον
αφορά την ποιότητα , προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό
γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το οποίο
θα αποστέλλεται στην αρμοδία Δ/νση του Κράτους για τον καθορισμό της
ποιότητας ή προελεύσεως κλπ του είδους.
Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του
αντιπροσώπου του και θα βαρύνουν το χορηγητή.
Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και
θα αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την
ενέργεια δειγματοληψίας και την αποστολή του δείγματος στην αρμόδια Δ/νση
του Κράτους για γνωμάτευση σχετικά με την ποιότητα , κατηγορία ,
προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισμα του είδους προς προμήθεια.
Ο προμηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης από την παράσταση του ιδίου
Χημικού στις κατ’ έφεση χημικές εξετάσεις.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Φάκελος  προσφοράς

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε
φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού , μπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού
μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο , όπου έξω απ’ αυτόν θα
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

Α) Η λέξη < ΠΡΟΣΦΟΡΑ >
Β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια .
Γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα:
A) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά , η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο , μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>.



Β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη <ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ>,
Όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα

τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
της παρούσης διακήρυξης . Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η
προσφορά του διαγωνιζομένου για το κάθε είδος σε ποσοστό έκπτωσης ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσης.
Περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη, εκτός του ΦΠΑ. Προσφορά που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος  , όταν ανοιχτεί θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα , σβησίματα , προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογραφεί και
σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει
ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν.
7.Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται
αποδεκτές.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της κάθε
κατηγορίας.
10. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερομένου
προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του , τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα .Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου .



ΑΡΘΡΟ 20ο
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων ( κατασκευαστικών ή εμπορικών )
που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .Οι
προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες
της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία
του προϊόντος .

ΑΡΘΡΟ 21ο
Αποσφράγιση προσφορών –ανακοίνωση τιμών

1.Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν .Στην
συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τη τεχνική
προφορά κατά φύλλο .Ο φάκελος της οικονομικής προφοράς δεν
αποσφραγίζεται , αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω
όργανο και παραδίδεται στη υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστεί τη
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη .
2.Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό , στο οποίο καταχωρούνται οι
συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν .Το πρακτικό
υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών .
3.Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται , αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα .
4.Μετά την παραπάνω διαδικασία , ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί
με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών , παραδίδεται στη επιτροπή αξιολόγησης .
5.Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά τη
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται , για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές στη επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την
αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των
προτέρων στους συμμετέχοντες και ανακοινώσει τις προσφερθείσες τιμές .

ΑΡΘΡΟ 22ο
Αξιολόγηση προσφορών
1.Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω
στοιχεία:
-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενος διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε
προσφερόμενου προιόντος .
2.Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή ( ή προμηθευτές )
που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ( ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
%) , , στη νόμιμα κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την



ημέρα παράδοσης , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ,
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 .

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά , προτείνει :
Α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή τη
Β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους
Γ. Την κατανομή της κάθε κατηγορίας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με
ισότιμες προσφορές ή και την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών , για την
επιλογή του προμηθευτή .
2.Η τελικά απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή .

ΑΡΘΡΟ 24ο

Συνέχιση διαγωνισμού
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή
νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών , με την προϋπόθεση όμως ότι ο
αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του
.

ΑΡΘΡΟ 25ον

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς
του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο , μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από την δημοσίευσης της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών .Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης
και της υποβολής των προσφορών .Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται
ολόκληρη ημέρα .Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από
την διενέργεια του διαγωνισμού .
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης τότε
μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό
διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .Στην
περίπτωση αυτή όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις .
2.Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον
διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο . Η ένσταση
υποβάλλεται στον Δήμο κατά την διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την
επομένη εργάσιμη μέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου .Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού , αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από τη επιτροπή αξιολόγησης .Η επιτροπή αξιολόγησης
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά .



3.Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου δεν
ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού , αλλά λαμβάνεται απόφαση από
τη Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης .
4.Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις
της που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την
νομιμότητάς τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ κατά τις δ/ξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 .
5.Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το
περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται
για τις ενστάσεις . Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού
εγγράφου ή της ιδίας της απόφασης με FAX ή email ή με κάθε άλλο
πρόσφορο και νόμιμο τρόπο .
6.Ενστάσεις που υποβάλλονται για κάθε άλλο λόγο εκτός των
προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης

1.Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση , που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Το είδος
Β) Την ποσότητα
Γ) Την τιμή
Δ) Το Δήμο για τον οποίο προορίζεται τα είδη
Ε) Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών .
Στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη κατακύρωση
του διαγωνισμού .
Ζ) Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης .
Η) Την χρονική διάρκεια της προμήθειας
2.Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο
της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα .
3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης , προσκομίζοντας
εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς το ΦΠΑ . Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες (15) από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης . Ομως στην περίπτωση αυτή ο
χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης ..Τούτο δεν ισχύει
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσής των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται
από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης . Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που
αναφέρεται παραπάνω , ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
4.Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή , η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στη Ελλάδα , εάν υπάρχει ε αντίθεση
περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό
προμηθευτή .Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης η εγγύηση καλής εκτέλεσης
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο



εξωτερικό ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται
μετά την κατάθεση και αποδοχή της Εγγύησης καλής εκτέλεσης .
5.Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύμβαση , κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού
Σ/λίου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης .

ΑΡΘΡΟ 27ο

Σύμβαση

1.Μετά τη ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από τον Δήμο η σχετική
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη .
2.Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :
Α) Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
Β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα
Δ) Την τιμή
Ε) Τον τόπο , τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
Στ) τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
Ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες
Η) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Θ) Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος ,
εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
Ι) Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
Ια) Την παραλαβή των ειδών
3.Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των
τευχών που την συνοδεύουν , που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος ή με βάση της έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία
συμφωνεί ο ανάδοχος .Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει  όρους αντίθετους
με τα παραπάνω στοιχεία .Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή το
νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο .
4.Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή
της .
5.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της
μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή
όταν συμφωνήσουν για αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης , χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση
του συμβατικού ποσού .
6.Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό και κατ΄ επέκταση στην
σύμβαση .
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
7.Ο Δήμος μπορεί να προβεί μονομερώς σε μερική αναπροσαρμογή
ποσοτήτων των επιμέρους ειδών προς παραγγελία , αν το κρίνει απαραίτητο
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του ( π.χ σε περίπτωση αύξησης
του αριθμού των σιτισμένων παιδιών κλπ ) χωρίς όμως σε καμία περίπτωση
να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας των αρχικά ενταχθέντων
ειδών .
8.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
Α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή παραδόθηκε σε περίπτωση
διαιρετού υλικού , υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από
την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.



Β) Παραλήφθηκε οριστικά ( ποσοτικά και ποιοτικά ) η ποσότητα που
παραδόθηκε .
Γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος , αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσει ή εκπτώσεις
Δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

1
ΑΡΘΡΟ 28ο

Παραλαβή τροφίμων

1.Η παραλαβή των ειδών , η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση
της επιτροπής παραλαβής , γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο
28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και στο
άρθρο 26 του Ν. 4024/11 .
2.Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση
χρόνο .
3.Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης των ειδών .Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει , εκτός
από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα
όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο , ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει
από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών χωρίς να
υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων
για έλεγχο , μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην
επιτροπή .Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την
ημερομηνία που προτίθεται ν παραδώσει τα είδη τουλάχιστον (5) ημέρες
νωρίτερα , ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από τη ημερομηνία που η
επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής .
4.Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που
ορίζεται από τη σύμβαση , θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια , εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση
του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην
προθεσμία αυτή , με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και
εκδίδεται γι αυτό σχετική απόφαση του δημοτικού σ/λίου με βάση μόνο το
θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων .Σύμφωνα με την
απόφαση αυτή , η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του προμηθευτή .Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριάντα (30 ) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
οριστικού πρωτ/λου παραλαβής στο Δήμο , δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια
απόφαση .
5.Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή , πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην
παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών , στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν



α.) Το είδος κρίνεται απορριπτέο , ο προμηθευτής υποχρεούται  να
αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα , διαφορετικά υπόκειται στις
προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις .
β. Το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνεται
όμως ότι μπορεί να παραληφθεί , ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί
στην αποκατάσταση αυτών , εφόσον είναι δυνατόν ή στην καταβολή ποσού
που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση .Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση
του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από
γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής .
γ. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει δε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που
προβλέπονται από την σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο ελέγχου . τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο .Οποιαδήποτε
ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής δεν
λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1.Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών να προμηθεύσει το
Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα .Η παράδοση των ποσοτήτων των
ειδών θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με
τις προκύπτουσες ανάγκες .Για το Δήμο Φ.Χ παράδοση των ειδών θα γίνεται
ως ορίζεται στο άρθρο 44 της παρούσης ενώ για την Κοινωφελή Επιχείρηση
ΔΦΧ , η παράδοση θα γίνεται ως ορίζεται στο άρθρο 44 της παρούσης και
ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία .
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη . Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του
κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην
σύμβαση .
2.Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό .Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη
η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου .
3.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού σ/λίου
, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης , να παρατείνεται μέχρι
το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου .
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται στους τόπους
παράδοσης από την αρμόδια επιτροπή α)  της Κοινωφελούς Επιχείρησης και
β) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Διοικητικού και Δημοτικού  Συμβουλίου αντίστοιχα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον
το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποιοτικός & ποσοτικός έλεγχος.
Εάν τα είδη δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τις παραγγελίες ή είναι
αλλοιωμένα δεν γίνεται παραλαβή και υποχρεούται ο προμηθευτής να τα
αντικαταστήσει άμεσα, χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 30ο



ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Όταν τα προϊόντα δεν παραδοθούν, εντός της συμφωνημένης ημέρας και
ώρας ή δεν αντικατασταθούν, επιβάλλεται πρόστιμο 1%, επί της τιμής των
υλικών της συγκεκριμένης ημέρας. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 30
ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των ειδών , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης , μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
.Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος
, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις . Με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία
πέντε(5) ημερών από την έκδοσή τους για τη επιστροφή των απορριφθέντων
ειδών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή .
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) ημερών ,
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής
αξίας .Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων , τα απορριφθέντα είδη δεν
επιστρέφονται στον ανάδοχο , πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από
αυτόν των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για
την παράδοση τους .Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή . Μετά την παρέλευση του πενταημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη , πέραν του
προστίμου , τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
2.Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά .Σε
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ,
που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία και
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
συγκεκριμένης ποσότητας .Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η
παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την
απορριφθείσα ποσότητα , ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας  αυτής .
3.Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή
των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την
προυπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση , που θα
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε .



ΑΡΘΡΟ 32ο

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1.Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του
ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης .
2.Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση , εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 της παρούσης .
3.Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών .
4.Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, με απόφαση

του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι
παρακάτω κυρώσεις:

 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον
διαγωνισμό, ή είχαν κληθεί για απ’  ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με απ’  ευθείας αγορά.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λοιπές εγγυήσεις
1.Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που
θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
προδιαγραφών , των χαρακτηριστικών , των σχεδίων και της προσφοράς και
ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής ,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα προσμίξεις κλπ και ότι αυτά θα
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία
προορίζονται .
2. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα , τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή
.Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει , ύστερα από αίτησης του
Δήμου κάθε ποσότητα που προμήθευσε , μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες ,
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων .
3.Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και
αποστολής στον Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων , θα
βαρύνουν τον προμηθευτή .
4.Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου
είδους , κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες  .

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ



1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός ενενήντα (90)
ημερών. Η Υπηρεσία μας μπορεί να ενταλματοποιεί τιμολόγια μέχρι τον
Οκτώβριο κάθε έτους.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 Φορολογική ενημερότητα για ποσά έως 1.500,00 €
 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για ποσά έως 3.000,00 €
 Εξοφλητική απόδειξη
 Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης, όταν αφορά εταιρείες

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία των α)
της Κοινωφελούς Επιχείρησης και β) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, η
οποία προβαίνει στην αποπληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στην συμβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α. διενεργούνται οι ακόλουθες
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή:
1.   Υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ποσοστό 1,5%  και υπέρ του ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5%
2.   Φόρος εισοδήματος ποσοστό 4%.
3.    Κράτηση  0,10% υπέρ  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων .
4. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 26ο
Ανωτέρα βία

1.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προμηθευτή
2.Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι
μέρες (20) από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία , να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία .
3.Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν
αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία ,
στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας .

ΑΡΘΡΟ 37ο

Επίλυση διαφορών
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του δήμου ή της αρμόδιας για την
προμήθεια υπηρεσίας και του αναδόχου της προμήθειας εφαρμόζονται οι
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 40 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης
Υπουργού Εσωτερικών  .  Αρμόδια δε δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών
.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες α)
Γενική Δημοπρασιών , β) Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών γ) Χτύπος δ)



Συνείδηση ε) Εφημερίδα Κυβέρνησης και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν
τον ανάδοχο προμηθευτή .
Η περιληπτική διακήρυξη του  διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ¨Διαύγεια¨   και
στο site  του Δήμου www.neafiladelfeia.gr
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του αρχικού
διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού , βαρύνουν τον προμηθευτή στον
οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία .Σε περίπτωση άρνησής του να
τις καταβάλλει κηρύσσετε έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η
εγγύηση συμμετοχής .

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προϊόντα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης  στο χώρο που θα τους υποδεικνύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της
υπηρεσίας, εντός της συμφωνημένης ημέρας και ώρας παράδοσης, με
μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή.
Οι ποσότητες θα ορίζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο, κατόπιν παραγγελίας
των Προϊσταμένων των α) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και β) του  Δήμου
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος , με αλληλογραφία μέσω fax, e-mail κ.λ.π.

Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα προϊόντα
όσον αφορά τον Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  στους παρακάτω
χώρους:

Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ν.Π Δ/ΝΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Σμύρνης 11,Ν.
Φιλαδέλφεια

1ος Παιδικός
Σταθμός Ν.
Φιλαδέλφειας

210-2511567

«
Μαιάνδρου
113
Ν. Φιλαδέλφεια

2ος Παιδικός
Σταθμός Ν.
Φιλαδέλφειας

210-2516001

«
Νικηταρά 16 &
Μιαούλη,
Ν. Φιλαδέλφεια

3ος Παιδικός
Σταθμός Ν.
Φιλαδέλφειας

210-2529993

ΤΜΗΜΑ Ν.Π Δ/ΝΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Κρυστάλη 24
& Πεταλά, Ν
Χαλκηδόνα

1ος Παιδικός
Σταθμός Ν.
Χαλκηδόνας

210-2518224

«
Λ. Κηφισού
64Α & Κάλβου,
Ν. Χαλκηδόνα

2ος Παιδικός
Σταθμός Ν.
Χαλκηδόνας

210-2523829

Β) Για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ ,
οδός Θεμ. Σοφούλη  2 & Στρ. Παπάγου, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14342



Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα
προϊόντα όσον αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στους παρακάτω χώρους:
α) στα κεντρικά γραφεία , οδός Αγ.Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, Τ.Κ.
14343
β) στον βρεφικό σταθμό , οδός Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Ν.
Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343
γ) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , οδός Μαραθώνος 26,  Ν. Χαλκηδόνα,
Τ.Κ. 14343
δ) στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ , οδός Θεμ. Σοφούλη 2 & Στρ.
Παπάγου, Ν. Φιλαδέλφεια,
Τ.Κ.14342

Ο τόπος παράδοσης των ειδών μπορεί να αλλάξει, κατόπιν υπόδειξης
της Υπηρεσίας και εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι ποσότητες ενδεικτικά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς
της μελέτης και  μπορούν να αυξομειώνονται σε ποσοστό μέχρι 30% ανάλογα
με τις ανάγκες των α) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και β) του  Δήμου
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος.

Η απαρίθμηση των ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτική και
η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε είδος υπάγεται στις παραπάνω
κατηγορίες με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και συγγραφής
υποχρεώσεων.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τον α) την Κοινωφελή
Επιχείρηση και β) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, με τα συγκεκριμένα
προϊόντα που έχει αναφέρει στην προσφορά του, για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.

Η προσκόμιση των υλικών θα γίνεται με Δελτίο Αποστολής, Δελτίο
Αποστολής-Τιμολόγιο και τα Τιμολόγια πρέπει να είναι απολύτως
διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής, διότι
δημιουργείται λογιστικό πρόβλημα στην Υπηρεσία.
Η μη τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 40
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του άρθρου 3 του
Ν.4250/2014 περί απλούστευσης διαδικασιών –προμηθειών δημοσίου .

ΑΡΘΡΟ 41ο

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως
ισχύουν .



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
4. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
5. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
6. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
7. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
9. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου


