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ΘΕΜΑ  8ν: Γηάζεζε πίζησζεο – έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’  
                  αξηζ. 19/2016 κειέηεο κε ηίηιν: ΄΄Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ θαη 
                  ηνπ λνκηθνχ ηνπ πξνζψπνπ΄΄ θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο 
                  πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 ην Λνπηξάθη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Ιάζνλνο & Δζλ. 
Αληηζηάζεσο) ζήκεξα ηελ  4ε  ηνπ κελφο  Ινπιίνπ, ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ψξα 14:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ ππ' αξηζ. 11422/30-06-2016 πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ θ. Γεσξγίνπ Αιθ. ΓΚΙΩΝΗ - Γεκάξρνπ, ε νπνία λφκηκα θη 
εκπξφζεζκα επηδφζεθε ζε θάζε έλα κέινο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη 
λα απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί 
ζπλφινπ επηά (7) κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο βξέζεθαλ παξφληα 
ηέζζεξα  (4), ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Π α ξ ό λ η ε ο : 1.Γεψξγηνο Αιθ. ΓΚΙΩΝΗ – Γήκαξρνο - Πξφεδξνο, 
2.Βιάζζεο Δπάγγεινο, 3.Ράηεο ππξίδσλ, 4.αθειιαξίνπ Αλαζηάζηνο, ν 
νπνίνο αλαπιεξψλεη ην ηαθηηθφ κέινο, πνπ απνπζηάδεη, θ. Παληειένπ Κσλ/λν.  
 

Α π ό λ η ε ο :1.Γεσξγίνπ Υαξάιακπνο, 2.ηάκνπ Γεψξγηνο, 3.Γφζρνξεο 
Κσλ/λνο. 

 

Δπί ηνπ 8νπ ζέκαηνο (κεηά ηε ζπδήηεζε ελφο έθηαθηνπ) ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, ν θ. Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο ηνλ νηθείν 
θάθειν, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
1. Η ππ’ αξηζ. 19/2016 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & 
Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξά πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθίκσλ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο απφξσλ δεκνηψλ Γήκνπ καο, 
κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ 
Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 14-4-2016 Καηάζηαζε 
δηθαηνχρσλ έηνπο 2016 (53361/2-10-2006 ΚΤΑ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη θαη εηδψλ ηξνθίκσλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηα θηινμελνχκελα, ζηνλ Α΄ 
Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ Λνπηξαθίνπ θαη Α΄ Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ Αγίσλ 
Θενδψξσλ ηνπ ΝΠΓΓ Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
Αιιειεγγχεο & Παηδείαο «ΜΔΡΙΜΝΑ» (Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), λήπηα, έηνπο 2016-

2017, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο #59.987,06# € θαη πξνζηηζεκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 13% (γηα ηνπο 1ν,2ν,3ν,4νΑ,5ν,6ν,7ν,8ν,9νΑ,&10ν ηκεκ. πξνυπνι.) & 24% 
(γηα ηνπο 4νΒ & 9νΒ ηκεκ. πξνυπνι.) εμ € #8.090,56# αλεξρνκέλεο ζε  
#68.077,62# €.  
Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη: 

 ηνλ Κ.Α.15-6481.001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ δεκνηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 κε ην πνζφ ησλ #8.546,19# € γηα ηηο πξνκήζεηεο 
ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ.   



 ηνπο  Κ.Α. 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-
6063.001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο  
2016, κε ην πνζφ #14.032,67# θαη ζπγθεθξηκέλα 944,68€, 10.194,89€, 
1.062,77€, 1.594,16€,  236,17€ αληίζηνηρα, σο φξην πιεξσκήο γηα ην 2016, 
γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο θαη κε δέζκεπζε εγγξαθήο ζην δεκνηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2017 πίζησζεο #20.642,51#€, γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο. 

 ηνλ Κ.Α.15-6481.013 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 
2016-2017» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «Μέξηκλα» 
κε ην πνζφ ησλ #7.000,00# €, γηα ην έηνο 2016 θαη κε ηε δέζκεπζε εγγξαθήο 
πίζησζεο πνζνχ #17.856,25# € ζηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2017, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 21/2-6-2016 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ.  
2. Ο δεκνηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηξέρνληνο έηνπο  φπνπ:  
 ζηνλ Κ.Α.15-6481.001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε άπνξνπο Γεκφηεο», πξνβιέπεηαη 
πίζησζε πνζνχ #15.000,00# €  
 ζηνπο Κ.Α.15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-
6063.001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ, κε ηίηιν «Παξνρή γάιαηνο 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ», πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή πίζησζε #16.681,35# 
€ σο φξην πιεξσκήο γηα ην 2016, γηα παξνρή γάιαθηνο ζε εξγαηνηερληθφ 
πξνζσπηθφ.  
3.α)Η ππ’ αξηζ. Α-393/2016 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνχ 
#8.546,19# € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.15-6481.001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ 
δεκνηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο 
  β)Οη ππ’ αξηζ. Α-390, Α-391, Α-392, Α-396, Α-397/2016 Πξνηάζεηο 
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζψλ #944,68# €, #10.194,89# €, #1.062,77# €, 
#1.594,16# € θαη #236,17# € ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 15-6063.001, 20-6063.001, 
30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001, αληίζηνηρα, ηνπ ζθέινπο ησλ 
εμφδσλ δεκνηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο. 
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ, ηηο 
δηαηάμεηο ηoπ άξζξνπ 209 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 
πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. δηελεξγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, κεηά απφ 
ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο       

        

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α 
 

1. Εγθξίλεη θαη δεζκεύεη  πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ #43.221,37# € γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ θαη                   
ηνπ λνκηθνχ ηνπ πξνζψπνπ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 
4270/2014 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 
4337/2015, ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηα έηε 2016 & 2017 σο εμήο: 
 ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο πνζφ  22.578,86 €, σο φξην πιεξσκήο, ζε 
βάξνο ησλ Κ.Α. 15-6481.001,15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-
6063.001 & 45-6063.001,  
 ζην έηνο 2017 πνζφ 20.642,51 € ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 15-6063.001, 20-
6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001. 

Με ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζα εθδνζνχλ θαη ζα 
θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο 
αλάιεςεο ηεο παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, θαηά ην κέξνο πνπ 
αθνξνχλ ηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 
δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο απηνχ. 

 
 



2. Δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ #22.578,86# € ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 15-6481.001 
& 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 ηνπ 
ζθέινπο ησλ εμφδσλ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηίηινπο 
«Πξνκήζεηα εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε άπνξνπο Γεκφηεο» & 
«Παξνρή γάιαηνο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ», ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζ. Α-
393/2016 & Α-390, Α-391, Α-392, Α-396, Α-397/2016 Π.Α.Τ., σο φξην 
πιεξσκήο γηα ην 2016, πξνο θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. 
3. Εγθξίλεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαηφπηλ 
δηεμαγσγήο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο  
1) ηελ ρακειφηεξε ηηκή επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, πξν 
ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (ΓΚΚ) θαη απηψλ ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 
γηα ηνπο 1-3-4-8-9 ηκεκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 
2) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 
δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο ηελ 
εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, 
γηα ηα είδε ησλ 2-5-6-7-10 ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 
4. Εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 19/2016 κειέηεο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηνπο 
φξνπο δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ #68.077,62# € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. σο 
αθνινχζσο: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Όλνκα – Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπλάπηεη ηε χκβαζε 

Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 

Η Τπεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ 
πξνκήζεηαο είλαη ν Γήκνο Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ πνπ 
έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Λνπηξάθη, Ιάζνλνο 1, ηει: 2744069000 θαη ν Γεκνηηθφο 
Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο & Παηδείαο, κε δ.η. 
«ΜΔΡΙΜΝΑ» (Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ επίζεο ζην Λνπηξάθη. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 18ε ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα 
Δεπηέξα, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ, 
Ιάζνλνο 1 (2νο φξνθνο), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ.  
 Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 9:00 πκ. θαη ψξα ιήμεο παξαιαβήο 
ησλ πξνζθνξψλ ε 9:30 πκ.  
Η παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο 
αλ ε παξάδνζε πξνζθνξψλ, πνπ έρεη έγθαηξα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο 
δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

ΑΡΘΡΟ 2 
χζηεκα Γηαγσληζκνχ – Πξνυπνινγηζκφο – Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Η πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 
ζίηηζεο απφξσλ δεκνηψλ Γήκνπ καο, γηα ην έηνο 2016, κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ 
Παληνπσιείνπ, γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη ε 
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηα θηινμελνχκελα, ζηνλ Α΄ 
Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ Λνπηξαθίνπ θαη Α΄ Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ Αγίσλ 
Θενδψξσλ ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Αιιειεγγχεο & Παηδείαο», κε δ.η. «ΜΔΡΙΜΝΑ» (Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) (ΑΓ 
142/2011, ΦΔΚ 1960/Β/2-9-2011), λήπηα, έηνπο 2016-2017 ζα δηεμαρζεί κε 
πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο :  
 
 



1) ηελ ρακειφηεξε ηηκή επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, πξφ 
ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (ΓΚΚ) θαη απηψλ ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 
γηα ηνπο 1-3-4-8-9 ηκεκαηηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο (είδε Παληνπσιείνπ, 
θξέζθν γάια, είδε αξηνδαραξνπιαζηείνπ θαη ηπξνθνκείνπ). 
2) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 
δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο ηελ 
εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ηα 
είδε ησλ 2-5-6-7-10 ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ (ειαηφιαδν-ειηέιαην, είδε 
νπσξνπσιείνπ, θξενπσιείνπ-πηελνηξνθείνπ θαη θαηεςπγκέλσλ)  
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
157 ηνπ λ. 4281/2014. 
Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 
ΝΠΓΓ. 
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 
38.249,00 επξψ, πιένλ ΦΠΑ γηα ηνλ Γήκν θαη 21.738,06 επξψ πιένλ  ΦΠΑ 
γηα ην ΝΠΓΓ.  
Δηδηθφηεξα: 

 ν 1νο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 6.158,00€   
πιένλ ΦΠΑ,  

 ν 2νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
1.405,00 € πιένλ ΦΠΑ  

 ν 3νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
30.686,00 € πιένλ ΦΠΑ, 

 ν 4νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
5.541,46.€ πιένλ ΦΠΑ 

 ν 5νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
4.302,85€ πιένλ ΦΠΑ 

 ν 6νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
3.724,30€ πιένλ ΦΠΑ 

 ν 7νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
1.036,35€ πιένλ ΦΠΑ 

 ν 8νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
2.723,50€ πιένλ ΦΠΑ 

 ν 9νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
2.927,50€ πιένλ ΦΠΑ 

 ν 10νο ελδεηθηηθφο ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
1.482,10€ πιένλ ΦΠΑ 
ζα βαξχλεη  πηζηψζεηο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ εηψλ  2016 θαη 2017 
   

ΑΡΘΡΟ 3 
πκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. 

Γηα ηελ αλάιεςε πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. κπνξεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ 
θάζε πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ 
ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπίζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 
ζπλεηαηξηζκψλ θαη ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Παξέρεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνζθνξάο θαη πηζηνπνηεηηθψλ ISO/CE ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 
α. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο. 
β. Ηκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. 
γ. πλεηαηξηζκνί. 
δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
 



2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία: 
α. Σε θεξεγγπφηεηά ηνπο. 
β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. 
γ. Σε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 
δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε ησλ 
εηδψλ, σο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ  ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γεγνλφο πνπ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν 
επηκειεηήξην.  
Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο 
ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο 
αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί 
ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε, θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 
αληίζηνηρεο κειέηεο. 
Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγωληζκό, 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 
 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ 
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014 
β. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη: 
- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 
δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). ε θάζε 
πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη 
αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. 
θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε 
θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ν 
αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο 
ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε 
ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν 
ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 
ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 
επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο 
πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί 
κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 



δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο 
ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ 
δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή 
θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014 
β.Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη: 
- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ . Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) πνπ αθνξνχλ ηνπο 
έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 
δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά 
κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο 
επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 
3. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, κε δηαθνξνπνίεζε 
φζνλ αθνξά ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. 
Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο 
πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η 
λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 
4. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ 
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014 
β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
γ. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη: 
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
5. ΕΝΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ 
πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή 
παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη 
επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ησλ Μ.Μ.Δ. ή ησλ 
παξαγσγηθψλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα 
πξνζθνκηζζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 
 



γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ππνβάινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή 
ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 
απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 
6. Εθηόο ηωλ αλωηέξω θαηά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθώλ, πξνθεηκέλνπ 
λα δηαπηζηωζεί ε θεξεγγπόηεηα, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία, ε 
ρξεκαηνπηζηωηηθή θαη νηθνλνκηθή γεληθόηεξα θαηάζηαζε ηωλ 
ζπκκεηερόληωλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ 
από ην δηαγωληζκό, ηα αθόινπζα: 
α. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο κειέηεο, ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία 
πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη 
λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί 
απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 
β. Δθφζνλ κεζνιαβεί ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο ηνπ 
πξντφληνο πξέπεη λα δεισζεί κε ππεχζπλε δήισζε ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν 
γίλεηαη ε επεμεξγαζία, ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ν 
ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή 
ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν αλππαξμία 
ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, ηφηε απηή απνξξίπηεηαη 
θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζην 
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο 
απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο απφ δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ 
Γεκνζίνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
γ. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ε επηρείξεζε ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ 
πεξηνξηζκψλ. 
δ. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή 
ηνπ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
ε. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη δελ 
έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν 
ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα ςεπδνχο δήισζεο ή θαη αλαθξηβψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 
παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην Γήκν. 
ζη. Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, 
πξνζθνκίδνληαο παξαζηαηηθά πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο – εθφζνλ ππάξρνπλ 
– ησλ πξντφλησλ, πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ πξνηχπσλ. 
δ. Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ 
θαηαζέηεη πξνζθνξά νηθνλνκηθή θαη ηερληθή  γηα φια ηα είδε φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε. 
ε. Τπεχζπλε δήισζε πεξί πξνζθφκηζεο ηνπ δείγκαηνο ή  ησλ δεηγκάησλ, 
εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν θαηά ηελ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο, ελψπηνλ ηεο. 
 



Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, 
ε πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε 
απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα αλνηρζεί ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη 
ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 
 

Εθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή όζωλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγωληζκό 
φηη νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο 
εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ άιιν 
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη 
νη Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην 
δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. 
Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξεο απφ κία 
(1) εηαηξείεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ 
ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 
έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, 
εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε 
ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 
ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε 
απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν 
ηξφπν ακνηβήο. 
Οη απαηηνύκελεο ππεύζπλεο δειώζεηο νθείινπλ λα θέξνπλ εκεξνκελία 
ζπκπιήξσζεο θαη εκεξνκελία βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο,  νη 
νπνίεο δελ απαηηείηαη λα ζπκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο, νχηε  κε ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα μελφγισζζα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη επηζπλάπηεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ζίηηζεο απφξσλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ 
Παληνπσιείνπ, γηα ην έηνο 2016, γάια γηα ην εξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ 
Γήκνπ,  ζχκθσλα κε ηελ  απφ 14-04-2016 Καηάζηαζε δηθαηνχρσλ Έηνπο 
2016,  θαη’ εθαξκνγή ηεο 53361/2-10-2006 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 1503/Σ Β΄/11-10-2006) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί  
θαη ηζρχεη θαη εηδψλ ηξνθίκσλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηα θηινμελνχκελα, ζηνλ 
Α΄ Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ Λνπηξαθίνπ θαη Α΄ Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ 
Αγίσλ Θενδψξσλ ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο & Παηδείαο» κε ην δ.η. «ΜΔΡΙΜΝΑ» 
(Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) (ΑΓ 142/2011, ΦΔΚ 1960/Β/2-9-2011), λήπηα, έηνπο 2016-
2017. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 
δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
- Αξηζκ. 11389/8-3-1993 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Δληαίνο Καλνληζκφο 
Πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ». 
-  Αξηζκ. 27874/27/8-6-1993 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Κνηλνπνίεζε 
απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». 



- Αξηζκ. 40662/39/10-9-1993 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ αξηζκ. 11389/93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί 
ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». 
- Αξηζκ. 55278/53/22-11-1993 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ αξηζκ. 11389/93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί 
ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». 
-  Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ». 
-  Αξηζκ. 22589/10/18-5-1995 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Απνζηνιή ηνπ Ν. 
2286/1995 θαη ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκ. Π1/622/13-3-1995 θαη Π1/617/14-
3-1995 απνθάζεσλ ηνπ Τθππνπξγνχ Δκπνξίνπ». 
-  Αξηζκ. Π1/5788/19-10-1999 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
«ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ 
πξνκεζεηψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο». 
- Αλαθνίλσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο. 
- Αξηζκ. Γ17α/02/80/Φ.1.3./22-10-1999 εγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 
«Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ ζρεηηθψλ 
κε ηα δεκφζηα έξγα». 
Σν άξζξν 103 & 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
Σνλ Ν 3852/2010 & Π.Γ. 113/10 ΔΓΚΤΚΛΙΟ 30/2011 
Σν Ν3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ  ζην δηαδχθηην (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) & άιιεο δηαηάμεηο» 
- Αξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014 

ΑΡΘΡΟ 6 
εηξά ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ 
παξαπάλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
1.  Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 
2.  Γεληθή-Δηδηθή  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
3.  Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο 

ΑΡΘΡΟ 7 
Παξαιαβή ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 
Γήκνπ: http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr/ θαη ζα δίδνληαη ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ή ζε εθπξνζψπνπο ηνπο απφ ην Γήκν Λνπηξαθίνπ- 
Πεξαρψξαο - Αγίσλ Θενδψξσλ (Ιάζνλνο 1, ηει: 2744069000 
θαμ:2744062170).  

ΑΡΘΡΟ 8 
Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 Α) Σα είδε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ (1-2 ηκεκαηηθνί 
πξνυπνινγηζκνί) ζα παξαδνζνχλ άπαμ ζηελ Απνζήθε ηνπ Γήκνπ ην 
αξγφηεξν 60 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Β) Σν θξέζθν παζηεξησκέλν γάια γηα ην εξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ, ζα 
παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζε ηξία (3) ζεκεία: α) ζην Λνπηξάθη,  ζηνλ Γεκνηηθφ 
ρψξν ζπγθέληξσζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ, ζην ρψξν ησλ 
Γεκνηηθψλ απνζεθψλ β) ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Ιζζκίαο θαη γ) ζην 
ακαμνζηάζην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγίσλ Θενδψξσλ, ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα, 
ή απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο (εάλ απηή ππνγξαθεί κεηά 
ηελ 1ε -8-2016), έσο θαη ηελ  31 Ινπιίνπ 2017 εκέξα Γεπηέξα. 



Η παξάδνζε ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη έσο ηηο 10:00 π.κ., χζηεξα απφ 
ζπλελλφεζε κε ηνλ Γήκν, γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζηελ εξγαζία θαη ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα 
γάιαθηνο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν.  

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα 
πνζφηεηα γάιαθηνο έσο θαη 25%, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ (Μείσζε 
Πξνζσπηθνχ, ζπληαμηνδνηήζεηο, θιπ). 

Γ)  Σα ππφ πξνκήζεηα είδε γηα ηε ζίηηζε ησλ λεπίσλ ηνπ ΝΠΓΓ 
«ΜΔΡΙΜΝΑ» ΓΟΚΟΠΑΠ ζα παξαδίδνληαη, απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2016 έσο 
ηελ 31-07-2017, ζηελ  έδξα ηνπ Α΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ 
θαη ζηελ έδξα ηνπ Α΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αγίσλ Θενδψξσλ, φπσο 
ζα νξίδνπλ νη Παηδηθνί ηαζκνί ζηελ παξαγγειία ηνπο, ε νπνία ζα δίδεηαη ζηνλ 
ρνξεγεηή ηελ πξνεγνχκελε ηεο πξνζθφκηζεο εκέξα γηα παξαδφζεηο ηεο 
επφκελεο εκέξαο  ή δχν εκέξεο λσξίηεξα φηαλ κεζνιαβεί αξγία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Σξφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ 

1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη  ηελ 18ε Ινπιίνπ 2016 θαη ψξα 9:00 πκ. 
 

2. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί 
ηνλ δηαγσληζκφ. 
 

3. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζην Γήκν Λνπηξαθίνπ-
Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη 
κε απφδεημε.  Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε ηαρπδξνκείν ή κε εηαηξείεο 
ηαρπκεηαθνξψλ πξέπεη λα θαηαθζάλνπλ ζηελ Τπεξεζία κέρξη θαη κία εκέξα 
πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 
πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ 
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη 
ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 
δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
εθπξφζεζκα. 
 

6. Ο θάθεινο ηεο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη κε επθξίλεηα: 
α) ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα 
β) ην φλνκα ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ  
    (Γήκνο Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ) 
γ) ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο 
δ) ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα πξνκεζεπηή 
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) 
αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο 
πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Πξνζθνξέο πνπ είλαη 
αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο 
ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο 
εμήο: 
ηνλ θχξην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά εηο δηπινχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 



Σα ηερληθά θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο θαηαηάζζνληαη 
ζηηο νκάδεο, ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα 
ζηνλ θχξην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ηερληθή πξνζθνξά» (γηα ηνλ 3ν ελδεηθηηθφ 
πξνυζκφ) εηο δηπινχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«νηθνλνκηθή πξνζθνξά», ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέζα ζηνλ θχξην θάθειν 
εηο δηπινχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  
Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθνπλ φζα θαη ν 
θχξηνο θάθεινο. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε θαη 
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 Ο θάζε Πξνκεζεπηήο γηα ηνλ 3ν Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη έλα θαη κφλν δείγκα γάιαθηνο, κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίζεη : α) πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
δείγκαηα, ή β) δελ πξνζθνκίζεη δείγκα γηα ην αληίζηνηρν είδνο, ή γ) ην δείγκα 
πνπ πξνζθνκίζεη δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο θαη δελ γίλεη 
απνδεθηφ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο, νπφηε απνθιείεηαη απφ 
φιν ηνλ αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ πξνυ/ζκφ. 
 Σν δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ γάιαθηνο, ζα ζπζθεπαζηεί ηδηαίηεξα θαη 
ζα αθνινπζεί ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 
δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ: 
α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. 
β) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη: 
- Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
- Γελ ππάξρεη θαηαδίθε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
ε) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζη) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ θνξνινγηθέο 
εθθξεκφηεηεο θαη θακία νθεηιή πξνο ην δεκφζην ή ηνπο Ο.Σ.Α. Όηαλ 
ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη βεβαίσζε ηεο 
επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνκεζεπηέο  απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ  δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο χκβαζεο  
θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα απνδερηνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο. 

Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φπνηα πξνζθνξά νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 11 
Σξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί σο εμήο: 
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή 
κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Η 
απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 
επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή. 
2. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ 
απνζθξαγίδνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο  απφ ηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, νη δε ελδηαθεξφκελνη 
εηδνπνηνχληαη εγγξάθσο. 

ΑΡΘΡΟ 12 
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Η θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ, ζα γίλεη κε θξηηήξηα: 
1) ηελ ρακειφηεξε ηηκή επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, πξν 
ΦΠΑ, γηα ηνπο 1-3-4-8-9 ηκεκαηηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο. 
2) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 
δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο ηελ 
εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ,γηα ηα 
είδε ησλ 2-5-6-7-10 ηκεκαηηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ  
  

ΑΡΘΡΟ 13 
Δλζηάζεηο 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ νη παξαθάησ 
ελζηάζεηο: 
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κέζα ζην κεζνδηάζηεκα απφ 
ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
2. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνκεζεπηή. 
Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ κέρξη θαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ 
ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
3. Καηά απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α. 
Μπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 14 
Έγθξηζε – Αθχξσζε – Μεξηθή επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ 

1. Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ (αλαθήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ), ην ζχλνιν ησλ 
πξνζθνξψλ, νη ηπρφλ ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη νη απνθάζεηο ηεο 
επηηξνπήο πάλσ ζηηο ελζηάζεηο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο 
επηηξνπήο κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ, ην νπνίν 
απνθαίλεηαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ 
Θενδψξσλ δηθαηνχηαη λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη 
ηνλ δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ή λένπο, ρσξίο λα πξνθχπηεη 
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε απηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο καηαησζεί, είηε γηαηί δελ ππάξρεη θακία 
ζπκκεηνρή ή γηαηί δελ ζα κεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο κεηνδνηψλ ή γηαηί νη 
πξνζθνξέο απνξξηθζνχλ, επεηδή είλαη απαξάδεθηεο ή αζχκθνξεο, ν Γήκνο 
Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ δηθαηνχηαη ή λα επαλαιάβεη ηνλ 
δηαγσληζκφ ή λα πξνρσξήζεη ζε άιινπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

ΑΡΘΡΟ 15 
Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Ο Γήκνο Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ  ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά 
ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Με ηελ αλαθνίλσζε ε 
ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ε ίδηα ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί 
ζηε ζπλέρεηα έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
πνπ ηνπ θνηλνπνηείηαη ε αλαθνίλσζε λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο καδί κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ηα 
παξαθάησ πξσηφηππα απνδεηθηηθά: 
- Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
- Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη: 
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
Έρεη φκσο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζεη γηα λα πξνζππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο απηφ δελ κεηαζέηεη ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ε νπνία αξρίδεη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Αλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ δεθαεκέξνπ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 
πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 
φηαλ: 
α)  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ηνπ νξίζζεθε 
 



β) δελ παξαδίδεη ηα πιηθά ή δελ αληηθαζηζηά εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
απηά πνπ θξίζεθαλ ειαηησκαηηθά ή κε απνδεθηά κε βάζε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
Γελ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ν πξνκεζεπηήο φηαλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε 
ή ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ είηε γηα 
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε κε 
επζχλε ηνπ Ο.Σ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 17 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δεηείηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. Αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο ην Φ.Π.Α.  
Καηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά 
ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ πιηθψλ απνδεζκεχεηαη κέξνο ηνπ 
πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηελ πνζφηεηα πνπ παξαιήθζεθε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
Υξφλνο εγγχεζεο 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα θαζνξηζζεί ζηηο πξνζθνξέο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, δελ κπνξεί φκσο λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 έηνο.  
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Γεκνζίεπζε 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα 
ηνπ Γήκνπ: http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr. 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ Καηαζηεκάησλ θαη ζα δεκνζηεπζεί, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα, ήηνη 
ηελ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 
 

Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ   113/2016. 
                            
            Ο Πξόεδξνο               Σα Μέιε 
 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο          ΒΛΑΗ Δπάγγεινο 
    Γήκαξρνο    
                                                                         ΡΑΣΗ  ππξίδσλ 
 
                                                                         ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ Αλαζηάζηνο                                                                 
   Γεψξγηνο Αιθ. ΓΚΙΩΝΗ         

 


