ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αδριανή Νικηφόρου 15-9-2011
Αρ. Πρωτ.:108

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΝΟΜ.ΠΡΟΣ. ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ/ΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:

α) Την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τα άρθρα 240242 του Ν. 3463/2006.
β) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας
τροφίμων.
δ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ε) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ζ) Την αριθμ.12/2011 απόφαση του Προέδρου, περί της διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.
η) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 24.000 ευρώ, με Φ.Π.Α., κατά
κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
Β) Την αριθμ. 21/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την
τμηματική προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:
α/α
1.
2.
3.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Είδη παντοπωλείου
Είδη γαλακτοπωλείου
Είδη κρεοπωλείου (νωπά)

4.

Είδη οπωροπωλείου

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
6.000,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
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5.
6.
7.
8.

Είδη
Είδη
Είδη
Είδη

αρτοπωλείου
Ζαχαροπλαστείου
ιχθυοπωλείου
πτηνοτροφείου (νωπά)
Σύνολο

1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
24.000,00 €

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής :
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικοί προϋπολογισμοί
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ανά ομάδα
προμήθειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου του Δήμου
Παρανεστίου, στον Παιδικό Σταθμό Αδριανής την 28η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα
Τετάρτη και ώρα από 10:30 μέχρι 11:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών η οποία ορίστηκε με την
υπ’ αριθμό 16η/2011 Απόφαση του Δ.Σ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο του
Νομικού Προσώπου από την ίδια Επιτροπή.
Δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία
εφημερίδα τοπικές (της έδρας του νομού), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την διενέργεια του (Κεφ. Γ΄ άρθρο 6 εδάφιο γ΄ της υπ’ αρ. 27/1993 εγκυκλίου και
άρθρο 23 παρ. 5 της Υπ. Απ. 11389/93).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με την εμπορία ή την
παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών
Δικαιούχοι συμμετοχής:
α. Έλληνες
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β. Αλλοδαποί
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
δ. Συνεταιρισμοί
ε. Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Έλληνες πολίτες
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με Φ.Π.Α.
2) 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 (μόνο για φυσικά πρόσωπα).
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι:
α) δεν τελούν υπό πτώχευση
β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση
γ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
δ) δεν έχει λυθεί η εταιρεία (για Α.Ε.)
4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης τουλάχιστον ισχύος την
ημέρα του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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.
6) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης της συγγραφής
υποχρεώσεων και των ειδικών όρων. Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή
η οποία θα τροποποιεί τους όρους της δημοπρασίας.
7) Τα τυχόν δικαιολογητικά που ζητούνται στους ειδικούς όρους.
8) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συμμετέχοντες
καθώς και των προσφερόμενων ειδών.
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9) Απαραίτητη για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου & πτηνοτροφείου η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες της άδειας κρεοπώλη, η άδεια λειτουργίας για
παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας
HACCP.
– Όσοι θα λάβουν μέρος στο 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 προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της
έγκαιρης αποστολής της προσφοράς του.
– Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο καταθέτει κατά την ημέρα
της Δημοπρασίας πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίνει
τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό, για την ανάληψη της δημοπρατούμενης
προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.
- Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Β) Αλλοδαποί
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 10μηνης ισχύος.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής.
4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης της συγγραφής
υποχρεώσεων και των ειδικών όρων. Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή
η οποία θα τροποποιεί τους όρους της δημοπρασίας.
6) Τα τυχόν δικαιολογητικά που ζητούνται στους ειδικούς όρους.
7) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συμμετέχοντες
καθώς και των προσφερόμενων ειδών.
8) Απαραίτητη για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες της άδειας κρεοπώλη, η άδεια λειτουργίας για παρασκευή και
εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας HACCP.
Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) εκτός του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
2) Συστατική πράξη (για κάθε μορφής εταιρεία)
3) Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό του Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρεται
πως εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
4) Εφόσον στο διαγωνισμό δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας,
απαιτείται πληρεξούσιο, με το οποίο θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο
παριστάμενο στο διαγωνισμό άτομο.
5) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συμμετέχοντες
καθώς και των προσφερόμενων ειδών.
6) Απαραίτητη για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες της άδειας κρεοπώλη, η άδεια λειτουργίας για παρασκευή και
εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας HACCP.
Δ) Οι συνεταιρισμοί
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1)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 10μηνης ισχύος.
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της
παραγράφου αυτής.
4)Τα παραπάνω δικαιολογητικά (6), (8) και (9) του εδαφίου Α της παραγράφου
αυτής.
Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση και δικαιούται συμμετοχής εφόσον:
α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε
τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερομένου προϊόντος.
β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε
συνολικό ποσοστό 50% της τιμής προσφοράς.
2)Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου Α του άρθρου 6 του
παρόντος.
3) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
4) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
5) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την
ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται
με απόφαση του Διοικητικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη
αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου
δια δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
6) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συμμετέχοντες
καθώς και των προσφερόμενων ειδών.
7) Απαραίτητη για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου - πτηνοτροφείου η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες της άδειας κρεοπώλη ή πτηνοτρόφου, η άδεια
λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος &
κοτόπουλων και πιστοποιητικό ποιότητας HACCP.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΝΑ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Άλλα δικαιολογητικά
1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές
δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:
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α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την υπηρεσία.
στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της
δραστηριότητάς της και το κύρος της.
η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ι) Η παραγωγική δυνατότητα.
ια) Η ποιότητα των προϊόντων.
2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την
προσφορά τα εξής δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της
επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό
προμήθεια υλικό, κατά τις δύο προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, δύο ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς
που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των δύο
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες
(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον
δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας
υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι
παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγματα των προσφερόμενων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία,
περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή
προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την υπηρεσία.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/86 ότι αα) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ββ) δεν
έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν
είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα
παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.
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ΑΡΘΡΟ 5ο

Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη
συμμετοχή των προμηθευτών σ’ αυτούς συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
μεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Προέλευση
Οι συμμετέχοντες στο
προσφορές τους την χώρα
προσφέρουν. Τα παραπάνω
κοινοτικής προέλευσης.

των προσφερόμενων αγαθών
διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που
δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα

ΑΡΘΡΟ 2ο
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη
σχετική διακήρυξη.
2) Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
3) Μαζί με την προσφορά δεν πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού. Αυτά
κατατίθενται μετά από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, όταν ζητηθούν τηλεφωνικά
από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
4) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
6) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα
αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
7) Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
8) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο
είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την
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συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της
διακήρυξης.
α) Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο
καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Όλα τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
δ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
ε) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση 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 της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου
της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα
μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2011 από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους ( 2 μήνες μετά, Ιανουάριος &
Φεβρουάριος 2012).
2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ.
2 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Ο.Τ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1)Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς
του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση 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 μέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν
γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 παρ. 3 του ενιαίου κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα 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 το
αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
2) Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις της
που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Προσφερόμενη τιμή
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.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι το τέλος της
συμβατικής περιόδου καθώς και της παράτασης που τυχόν ζητηθεί από την
Υπηρεσία.
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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 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Ο προσφέρων μπορεί να δώσει προσφορά και για μέρος της δημοπρατούμενης
ποσότητας και αξιολογείται μόνο για αυτά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υποβολή προσφορών
1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλ/ης, Προσχολικής αγωγής & Παιδείας Δήμου
Παρανεστίου, Αδριανή Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου
Τκ 66100 ΔΡΑΜΑ
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2011 και
ώρα 10:30 π.μ., μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού
από 10:30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ.
4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη
συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και
παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. 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. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 19.1 έως και 19.3 επισύρει
ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με
τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές
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κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγισή
τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους
συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές.
ΑΡΘΡΟ 2ο
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, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 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 προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου
προϊόντος.
2. Η κατακύρωση της προμήθειας ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών,
κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), θα γίνει σε
προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 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 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
3. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή
(ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της
μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
4. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό
έκπτωσης για την πρώτη ομάδα τροφίμων ή την ίδια ακριβώς τιμή για τη δεύτερη
ομάδα τροφίμων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση 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 της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 4ο

11

Τιμή προσφοράς
1) Οι προσφορές θα δίνονται με ελεύθερη τιμολόγηση των ειδών, με αναγραφή
της τιμής αριθμητικά, για τα είδη αρτοποιίας, και παντοπωλείου, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 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
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006 για την προμήθεια ψαριών, κρεάτων, πουλερικών, νωπών φρούτων –
λαχανικών και ελαιολάδου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, καθώς και ο Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται
υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.
4) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
1)Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότηση του προς τον Πρόεδρο που αποφασίζει σχετικά μπορεί να προτείνει
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88.2000/91 και του παρόντος κανονισμού:
α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που
προσφέρει ο προμηθευτής.
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας εφόσον πρόκειται για διαιρετό
υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το
υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
2) Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό
όργανο γνωμοδοτεί για:
α)Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση
προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β) συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών με ή
χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
1)Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
α)Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 3% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με
τον ΦΠΑ.
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β) Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η
προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και σε περίπτωση που η
εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην
αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα
ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό
3%.
δ) Η δε εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
ε) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1)Την ημερομηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη
3) Το Ν.Π.Δ.Δ. προς το οποίο απευθύνεται
4) Τον αριθμό της εγγύησης
5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
7) Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ν.Π.Δ.Δ. που διενεργεί
τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει
ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά
η διακήρυξη
12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. που διενεργεί
τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
ζ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Το σχετικό αίτημα
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η μη
προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού
για την υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες
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κυρώσεις, δηλ. την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής.
γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1)Την ημερομηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη
3) Το Ν.Π.Δ.Δ. προς το οποίο απευθύνεται
4) Τον αριθμό της εγγύησης
5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ν.Π.Δ.Δ. που έχει
συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατακύρωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.
12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. που διενεργεί
το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμα παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3)Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
4)Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη της Ε.Ο.Κ. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις
την Ελληνική.
5)Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου
α)Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική
τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β)Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό
περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων
γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της
εκποίησής τους.
γ)Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων
από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.
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Άρθρο 6ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1)Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
2)Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27
του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.
3)Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση,
όταν:
α)Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.
β)Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4)Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από την σύμβαση, μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.
5)Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση
επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α)Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
β)Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
απ’ ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ’ ευθείας αγορά, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών
Ο.Τ.Α. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή τυχόν διαφέρον που
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια
του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
γ)Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Ν.Π.Δ.Δ. για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο
του έτους.
δ)Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσο με το 10% της αξίας των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα
εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν
εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών Ο.Τ.Α.
ε)Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από
την σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της κήρυξής του
ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από

15

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6)Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 7ο
Δείγματα- Δειγματοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις (Όταν απαιτείται
δείγμα)
1.Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών
υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Δείγματα φορέων
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους
οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια υλικά, βάσει των οποίων θα
πραγματοποιηθεί η προμήθεια
β. Δείγματα προμηθευτών
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν
απαιτείται κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής προς δειγμάτιση των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε
εκτέλεση συμβάσεων.
2.Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε
ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή
μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των
δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α. Από την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δείγματα των
φορέων (κατηγορία α).
β. Με την διακήρυξη προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από την σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών
υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των
δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του γενικού χημείου του
κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις
διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα) με εξαίρεση:
α. Τα δείγματα των φορέων, εφόσον η υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να
σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.
γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου
των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν,
πλην όμως, το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για
εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική

16

γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για
δείγματα φορέων καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που
ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο
πρόεδρος της επιτροπής αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του φορέα οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού, κατά το
χρονικό διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη, είτε με απλή
μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου,
ή απεικόνισης αυτού με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη
του και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο
όργανο είναι απαραίτητη, η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον
υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων μετά δε τον έλεγχο γίνεται
επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας
δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από την υπηρεσία που
τα τηρεί, ύστερα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα επισημοποιηθέντα
δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των
υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των
ελέγχων.
10.Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του το επίσημο
δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του
χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο
με την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α)Των φορέων μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή
παραλαβής και αφού έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού,
με μέριμνα και ευθύνη του φορέα.
β)Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η
προμήθεια, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης,
με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και
δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε
τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον
έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με ευθύνη και μέριμνα των ιδίων.
δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ’ έφεση εξέταση επιστρέφονται
μέσα σε (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται
από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ
του ταμείου αρωγής δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) άλλως
καταστρέφονται από οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς τούτο, επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από την σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί
διενεργούνται από εργαστήρια του φορέα, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση
του προς προμήθεια υλικού και με την μορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των
εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ’ έφεση εξέταση που
γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω
της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να
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ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ’ έφεση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο
του δημοσίου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που
διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του
Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο
για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση
εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση
εξέταση μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ’ έφεση εξέταση
παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον
το επιθυμεί και ο προμηθευτής. Εάν κατά την διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης
υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή, σε τεχνικό
θέμα, όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων, αυτή διατυπώνεται
με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο ανώτατο
χημικό συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης
είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Άρθρο 8ο
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 (20)
ημέρες 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 αποδεικτικά στοιχεία, στερείται
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 9ο
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης
Για κάθε πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. ή της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας για
την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας πραγμάτων κρίνει ότι είναι βλαπτική των
συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο
ανάδοχος, όταν το. Ν.Π.Δ.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα, δεν
αποφαίνεται σε πράξη της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας η οποία πράξη
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1797/1988 ή του ενιαίου κανονισμού, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκρισή του. Αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο
γραφείο της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
15 ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. Ο
νομάρχης αποφαίνεται επί της ένστασης μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεσή της,
ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου δημοσίων έργων.
2. Η διαφορά συζητείται στο συμβούλιο αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο
ανάδοχος και εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. Το συμβούλιο γνωματεύει αιτιολογημένα για
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την απονομή του δικαίου από άποψη νομιμότητας και ουσίας και αν δεν παραστούν
αυτοί που έχουν κληθεί σ’ αυτό.
3. Αν ο νομάρχης δεν εκδώσει την απόφασή του, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία
της παραγράφου 1 ή κάποιος από τους ενδιαφερόμενους δεν αποδεχτεί την
απόφαση του νομάρχη τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που
δημιουργείται είναι το διοικητικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η
προμήθεια. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ύστερα από
προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφότου
κοινοποιήθηκε η απόφαση του νομάρχη ή πέρασε η προθεσμία για την έκδοση της
απόφασης.
4. Πριν υποβληθεί η διαφορά στο διοικητικό εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθεί η
διοικητική διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου,
διαφορετικά η προσφυγή είναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση που η
διαφορά γεννάται το πρώτον από τη σχετική πράξη του Νομάρχη.
5. Κάθε αξίωση του αναδόχου προμήθειας κατά του εργοδότη ή αντίθετα του
εργοδότη κατά του αναδόχου που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμόδιας αρχής
και για την οποία έγινε προσφυγή στο διοικητικό εφετείο, παραγράφεται, αν κατά το
διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. Για τις
αξιώσεις των αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίστηκαν με αποφάσεις
των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί των
αρμοδίων αρχών και περί λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά.
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Άρθρο 1ο
Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Προέδρου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 1ο
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στους χώρους των παιδικών
σταθμών (Αδριανής & Παρανεστίου) ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου
υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου, που γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω
τηλεομοιοτυπίας και μέσα σε δυο ημέρες από αυτή της παραγγελίας.
Άρθρο 2ο
Παραλαβή υλικών

19

1)Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο
και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη
συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’
αυτήν ορίζεται και ο Πρόεδρός της.
2)Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το
επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή με
όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με το υλικό:
α)Με μακροσκοπικό έλεγχο
β)Με χημική ή μηχανική εξέταση
γ)Με πρακτική δοκιμασία
3)Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά το
μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή
γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού που δεν
μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει
το Ν.Π.Δ.Δ., συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή
παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που
γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων.
4)Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της Επιτροπής
παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους
της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται
οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης,
στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι
γνωματεύσεις, τίθενται υπόψη του διοικητικού συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν αποφασίσει οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το
προϊόν από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου
από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
5)Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια Επιτροπή ή από κρατικά
πανεπιστημιακά εργαστήρια γίνεται μετά από ένσταση του προμηθευτή τα τυχόν
έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά το φορέα της προμήθειας.
6)Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ.5
του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την
αρμόδια ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε τέτοια.
7)Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε
περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο N.Π.Δ.Δ.
και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
8)Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ’ αυτήν,
στην περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής
και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να
διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.
Άρθρο 3ο
Χρόνος παραλαβής προϊόντων
1)Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2) Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν
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στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει
εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα
όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από
την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’
αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο
προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ενιαίου
κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία
παραλαβής.
3)Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν θα
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο
τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του
στα βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του προηγούμενου
άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
4)Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή
των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών Ο.Τ.Α. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο και όταν:
α)Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β)Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων,
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 Νομάρχη ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις
αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από την σύμβαση για την παραλαβή και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για
τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την
αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 4ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση
1)Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την
λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του
ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α., επιβάλλονται εκτός των τυχόν
προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως
εξής:
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α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2
του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών
Ο.Τ.Α χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2)Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε
περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3)Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού,
ματαιώνονται, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
4)Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσηςπαράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του μειοδότη, παραβιάζοντας χρονικώς την
παράδοση πέραν των 24 ωρών από της παραγγελίας, η υπηρεσία μπορεί
μονομερώς να λύσει τη σύμβαση και να συμβληθεί με άλλα, επιβαρύνοντας τον μη
ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την
εγγυητική επιστολή.
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να το αντικαταστήσει αυθημερόν με άλλο, σύμφωνο μ’ αυτές,
συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να απομακρύνει το ακατάλληλο υλικό μέσα
σε 24 ώρες.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κατ’ επανάληψη παραδίδει υλικό εκτός τεχνικών
προδιαγραφών και τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία
έχει το δικαίωμα να κινήσει εναντίον του διαδικασία κήρυξης έκπτωτου, έστω κι αν
προβαίνει ο προμηθευτής σε αυθημερόν αντικατάσταση του ακατάλληλου υλικού.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή κατά την παράδοση
των υλικών. Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των
μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής
ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας, των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του
είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π.
Άρθρο 5ο
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή
προμηθευτή στο εσωτερικό
1)Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εβδομήντα (70) εργάσιμων
ημερών μετά την κατάθεση του τιμολογίου και την έκδοση του αντίστοιχου
χρηματικού εντάλματος.
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Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη
του τρέχοντος οικονομικού έτους και επανεκδοθεί στο επόμενο έτος σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. Δ./τος, το ανάλογο
τμήμα της δαπάνης θα καταβληθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο εντός (70)
εργάσιμων ημερών από την επανέκδοση του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταστεί υπερήμερος
και υποχρεούται στην επιπλέον καταβολή τόκου υπερημερίας ίσου με το άθροισμα
του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) συν μία (1) ποσοστιαία
μονάδα (περιθώριο), κατόπιν αιτήσεώς του.
2)Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.
β)Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ)Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ)Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή αν το τιμολόγιο δεν αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3)Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι κατασκευή των ειδών ή μέρος αυτών
θα γίνει σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία, εκτός από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, απαιτείται και η προσκόμιση από τον προμηθευτή βεβαίωσης της
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τόπου εγκατάστασης του
συγκεκριμένου εργοστασίου, που ορίζεται από την σύμβαση, ότι τα υλικά
κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο αυτό. Εφόσον η κατασκευή των υλικών ολικώς ή
μερικώς, δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή, αυτός θα προσκομίσει επιπλέον
αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού
προϊόντος σύμφωνα με τη σύμβαση, θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική
εφορία.
Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφόσον αυτά που θα
προσκομισθούν δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη σύμβαση
ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, θα εκπίπτει από το λαβείν του προμηθευτή ολόκληρο ή μέρος της
ΠΕΒ, κατά περίπτωση και θα του καταβάλλονται επιπλέον, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και
διοικητικές κυρώσεις χρηματικού προστίμου ή και αποκλεισμού από διαγωνισμούς
του δήμου.
4)Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια
υπηρεσία.
5)Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή
βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) προϋπολογισμού του (10.6481
«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 24.000,00 ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων»
εφόσον δεν είναι αντίθετες με το Ν. 1797/1988 ή δεν αναφέρονται σε θέματα που
ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άρθρο 1ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
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Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το γραφείο του
Νομικού
Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής αγωγής & Παιδείας Δήμου
Παρανεστίου, στον Παιδικό Σταθμό Αδριανής & Παρανεστίου πληροφορίες
Τριανταφύλλου Χαρίκλεια ΤΗΛ.25211082472
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ειδικοί όροι
Άρθρο 1ο
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή του
συμφωνητικού, για το έτος 2011, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι αναδείξεως νέου
προμηθευτή υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες.
Άρθρο 2ο
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα και τις ώρες 07:00π.μ.09:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι ποσότητες θα ορίζονται από
τους αρμόδιους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου.
Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει ο υπάλληλος
του Παιδικού Σταθμού (αποθήκες, χώρος κουζίνας).
Η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ:

1
2
3

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Παιδικός Σταθμός Αδριανής
Παιδικός Σταθμός
Παρανεστίου
ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

Αδριανή

25211082472

Παρανέστι

2521082472

Νικηφόρος

τις ημέρες και ώρες και στις ποσότητες που θα ορίζει ο υπάλληλος κάθε
Υπηρεσίας.
Άρθρο 3ο
Οι προβλεπόμενες ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου και με ανάλογη αυξομείωση
του προϋπολογισμού.
Άρθρο 4ο
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα για όλα τα είδη που θα
παραδοθούν στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ., αν τους ζητηθεί τηλεφωνικά από την
Επιτροπή Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προϊόντων θα γίνεται κατόπιν δοκιμής
των προσκομιζόμενων δειγμάτων από τους τεχνολόγους τροφίμων.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν καταθέσει δείγματα, η Επιτροπή
Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα απόρριψής του.
Άρθρο 5ο

24

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της
εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης, και εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν
τους όρους υγιεινής διατροφής, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
προκήρυξη και δεν είναι ίδια με τα δείγματα που προσκόμισαν στην Επιτροπή
Αξιολόγησης, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει αυθημερόν με υπόδειξη της
Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή, ειδάλλως η υπηρεσία μπορεί μονομερώς να
λύσει τη σύμβαση και να συμβληθεί με άλλον επιβαρύνοντας τον μη
ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την
εγγυητική επιστολή.
Άρθρο 6ο
Τα προϊόντα να είναι από τα ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά και να
έχουν πιστοποιητικό HACCP KAI ISO.
Άρθρο 7ο
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.
Άρθρο 8ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τους Παιδικούς Σταθμούς
με τα συγκεκριμένα προϊόντα που έχει αναφέρει στην προσφορά του –
συγκεκριμένες μάρκες και συσκευασίες – για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης του μειοδότη μετά από
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι υπογραφής της νέας σύμβασης υπό τους
ίδιους όρους και συμφωνίες.

Άρθρο 10ο
Τα τιμολόγια του προμηθευτή θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης την
ημέρα της παράδοσής τους στην υπάλληλο του Σταθμού. Δεν θα πρέπει να
υπάρχουν χρηματικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του €) και τα τιμολόγια να είναι
απολύτως διευκρινισμένα και συσxετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής του
κάθε Σταθμού, διότι δημιουργείται λογιστικό πρόβλημα στην Υπηρεσία. Η μη
τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης.
Άρθρο 11ο
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διευκρινίζουν το βάρος της συσκευασίας, τη
μάρκα και την προέλευση του προϊόντος. Αν δεν είναι σαφή τα παραπάνω
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, αυτό μπορεί να απορριφθεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης. Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα απόρριψης του
διαγωνιζόμενου σε περίπτωση που δεν έχει καταθέσει τα δείγματα που του έχουν
ζητηθεί.
Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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Άρθρο 1ο
Έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης
Οι διαγωνιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών,
παρακράτηση φόρου προμηθευτών 4% και όλες τις νόμιμες κρατήσεις ΤΑΔΚΥ
προμηθευτών 2% (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προμ. 1,5% και ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ προμ. 0,5%).
Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον μειοδότη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΊΔΗ ΆΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ:
Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει
να είναι από 900-950 γραμμάρια (καθαρό) ή σε ατομικά ψωμάκια 30 γραμ. με
άλευρα ολικής άλεσης.
Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης
αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι
ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος
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πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα τουλάχιστον μετά την απόκτηση
της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:
Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με
επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας.
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές
ουσίες. Το βάρος του κουλουριού να είναι περίπου 80γρ.
Το ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και
ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα
παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι α΄ ποιότητας και να πληρούν τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

2Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, από βιομηχανίες γάλακτος ευρέως
διαδομένες στην ελληνική αγορά αναγνωρισμένες από το ευρύ καταναλωτικό
κοινό.
Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες γάλακτος είναι
υποχρεωτική (Αγορανομική διάταξη 08-01-2010).
1.

Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο
Λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα με 3,5% λιπαρά, μέσα σε
χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του ενός (1)
λίτρου και δύο (2) λίτρων (σήμα καταλληλότητας) και θα πληροί τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα
οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης
κτηνιατρικού ελέγχου.

2.

Ημίσκληρο τυρί
Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα .
Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να
αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»
Β. Τυρί
Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
Δ. Το βάρος του περιεχομένου.
Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.
To τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό
ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση,
να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν
αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

3.

Τυρί φέτα
Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία να
αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA) β)
Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυμία και
η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η
ημερομηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)
Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας
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αριθμός του τύπου
συσκευασίας 3) Ημερομηνία παραγωγής.
Παράδειγμα: (ΦΕ–1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από
εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα.
4.

Γιαούρτι
Να είναι με καϊμάκι από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά, σε
παραδοσιακή συσκευασία.
Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να έχει
περιεκτικότητα σε λίπος 3,85% στη συσκευασία των 320 gr.
Το παρασκευαστήριο να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να
έχει εξοπλισμό για αφυδάτωση του γάλακτος.

5.

Βούτυρο αγελάδος
Να είναι παραδοσιακό προϊον, φρέσκο αγνό βούτυρο αγελάδος, με
υγρασία μέχρι 16% και λιπαρά μέχρι 80%. Συσκευασία πλακέ 250
γραμμαρίων

3Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ψάρια
Νωπά ψάρια, φρέσκα, να είναι Α΄ ποιότητας.

4Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΊΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΊΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
(ΝΩΠΆ)

Προδιαγραφές νωπού κρέατος μόσχου-νωπού κιμά μόσχου, χοιρινού
νωπού και νωπών πουλερικών
1.

Κρέας μόσχου
Νωπό εγχώριο σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας
απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να
είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης.
Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να
έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις
προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε
τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου
θα αναγράφονται:
α) η ημερομηνία σφαγής
β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο
γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα
δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα
ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
Διάπλαση: U ή R ή Ο
Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2
2.

Κιμάς μόσχου
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Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α΄
ποιότητας, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το
μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το
οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές
με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου.
Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη.
3.

Κρέας χοιρινό
Νωπό εγχώριο σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας
απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να
είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης.
Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να
έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις
προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε
τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου
θα αναγράφονται:
α) η ημερομηνία σφαγής
β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο
γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα
δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα
ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
Διάπλαση: U ή R ή Ο
Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2
4.

Κοτόπουλα νωπά
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια
(συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια
κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο
και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο.
5.

Αυγά
Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου
βάρους από 53-63 γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα
λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους
να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία
συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και
ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την
ημερομηνία ωοσκόπησης.

5Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΊΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΊΟΥ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, της εποχής, και θα
πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα θα
προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα
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φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή
τους.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο
αντίστοιχο τιμολόγιο
στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι
χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας,
Γιάφας).
ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλφόρ.
ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π.

6Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν
πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία
προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.) με γνώμονα ότι πρόκειται για τακτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτός του ελαιόλαδου. Τα είδη
παραδίδονται έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και πρέπει να
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα
πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα
και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα
περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία ή να είναι δοκιμασμένα στους
Παιδικούς Σταθμούς.
Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία
λήξης, η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους.
Κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα οργανοληπτικά και
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που θα κατατεθούν. Δείγματα θα
κατατεθούν για όλα τα προσφερόμενα είδη. Η μη κατάθεση δειγμάτων είναι λόγος
αποκλεισμού προσφοράς.
Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους
υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς
ιδιαίτερη πληρωμή.
1. Ζυμαρικά
Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να μην προορίζονται για
επαγγελματική χρήση. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε
οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από
έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ.
και του φιδέ των 250 γρ.
2. Όσπρια – Ρύζια
Τα όσπρια – ρύζια να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως
καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται
οι εξής ενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η συσκευασία
για τα όσπρια να είναι των 500 γρ. και για τα ρύζια του 1 κιλού.
3. Μαργαρίνη τύπου SOFT (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%)
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Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο
έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και
κάτω του 80%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι ένα (500) γραμ.
4. Ζάχαρη-ζάχαρη άχνη
Η ζάχαρη να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του ενός
(1) κιλού και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες.
5.

Μαρμελάδα
Η μαρμελάδα να είναι ελληνική (φράουλα). Να είναι παρασκευασμένη με
γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της
συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Το βάρος
της συσκευασίας του να είναι 370 gr έως 450 gr.

6. Μέλι
Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη,
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Το μέλι να είναι
ελληνικής παραγωγής. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το
καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η
διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Το βάρος της
συσκευασίας του να είναι από 900 γρ. έως 1000 γρ.
7. Γάλα εβαπορέ
Να είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5%. Η συσκευασία του
να είναι σε μεταλλικό κουτί των 410 γρ.
8.

Κομπόστα ροδάκινο
Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το καθαρό
βάρος του περιεχομένου καρπού μετά την αποστράγγιση, η πυκνότητα
του σιροπιού και η ημερομηνία λήξης. Δεν επιτρέπεται να περιέχει
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 800 γρ.

9. Ντοματοχυμός
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 400-500 γρ. Το
άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι.
10.

Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος
Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά
συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η
συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ.

11.

Φρυγανιά τριμμένη
Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή
κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά
παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 330-400 γρ.

12.

Αλάτι
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Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει
ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό
σακουλάκι του ενός (1) κιλού.
13.

Κακάο
Κακάο σε σκόνη σε συσκευασία των 1000 γρ.

14.

Καφές ελληνικός
Καφές ελληνικός σε συσκευασία των 1000 γρ.

15.

Καφές στραγγιστός
Καφές στραγγιστός.

16.

Καφές στιγμιαίος
Καφές στιγμιαίος σε συσκευασία των 1000 γρ.

17.

Πιπέρι – ρίγανη - κύμινο
Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάρος της
συσκευασίας τους να είναι του μισού (0,5) κιλού.

18.

Ξύδι – Χυμός λεμονιού
Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού
(να μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 400 γρ. Στη
συσκευασία του χυμού λεμονιού να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα
λεμονιού» και το βάρος να είναι 380 γρ.

19.

Πραλίνα φουντουκιού
Πραλίνα φουντουκιού με κακάο. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η
ένδειξη δεν περιέχει χρώματα και συντηρητικά. Το βάρος της
συσκευασίας να είναι 400 γρ.

20.

Φυσικό χυμό πορτοκάλι
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) λ. Στην ετικέτα του να
αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό
φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «περιεκτικότητα
σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο
ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του προϊόντος. Να είναι χωρίς
συντηρητικά.

21.

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου
βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η
συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού.

22.

Κόρν φλάουρ
Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ.

23.

Μπέικιν-πάουντερ
Συσκευασία των τριών τεμαχίων.

24.

Βανίλιες
Συσκευασία πέντε τεμαχίων (σε πλαστικό δοχειάκι μιας δόσης).

32

25.

Τσάι του βουνού
Τσάι του βουνού σε συσκευασία

26.

Ξερή μαγιά
Ξερή μαγιά των 18 γρ. σε συσκευασία των τριών τεμ.

27.

Σαλάμι
Σαλάμι παριζάκι σε συσκευασία 320 γρ.

28.

Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να έχει
οξύτητα 0-1%. Το ελαιόλαδο να είναι ελληνικό και σε συσκευασία
μεταλλική των 5 lt και σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία του1lt.

30.

Αραβοσιτέλαιο
Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι 100% φυτικό λάδι από καλαμπόκι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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