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ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 3/7/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:6866

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα των
άρθρων 116 και 117.
2. Την αριθ. 158/2016 Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698Β/16-11-2016) Έγκριση “Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
3. Αναλογικά τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.
4. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
6. Την 64/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της προμήθειας, του τεύχους
τεχνικών προδιαγραφών, τη διάθεση πίστωσης ποσού 46.963,46 € σε βάρος των (ΚΑ 15-6699.001
ποσό 28.778,37 ευρώ και ΚΑ 20-6063.002 ποσό 18.185,09 ευρώ) και τον καθορισμό των όρων του
διαγωνισμού.
7. Την 82/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού του συνοπτικού
διαγωνισμού και επανάληψης ΜΟΝΟ για το τμήμα της σύμβασης που αφορά τις κατηγορίες ειδών
κρεοπωλείου και αρτοποιείου επειδή η διαδικασία απέβη άγονη
8. Την 109/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού ως
προς τις ομάδες ειδών παντοπωλείου , ειδών οπωροπωλείου, κατεψυγμένων ειδών και φρέσκου
γάλακτος και επανάληψης με τους ίδιους όρους για τις κατηγορίες ειδών κρεοπωλείου και ειδών
αρτοποιείου.
διακηρύσσει
τη με επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ »
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
(ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)
Προϋπολογισμού 6.641,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

Που περιλαμβανόταν στον αρχικό διαγωνισμό αλλά δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και στους αντίστοιχους κωδικούς έχουν
προβλεφθεί πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Οδός:Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχ.Κωδ.:42031
Τηλ.:2433350024,50025
fax: 2433350018
E-mail:dimosfarkadonas@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: https://farkadona.gr/
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ,
οδός Γ.Γεννηματά 1 την 17/7/2017, ώρα 10:00 π.μ., ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από τους
υποψήφιους αναδόχους ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
1. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων είναι 6.441,46€ με το Φ.Π.Α
ήτοι: .
Α/Α
Είδος Προμήθειας
1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
2.

Συνολική Ενδεικτική Δαπάνη
Κ.Α.Ε.
4.181,00
15-6699.001

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

2.260,88

ΣΥΝΟΛΟ

6.441,88

15-6699.001

και αναλύεται σε
Καθαρή αξία: 5.700,78 ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 741,10 ευρώ
2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ανωτέρω ΚΑ
χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους.

του προϋπολογισμού του έτους 2017 και η

3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για
οποιαδήποτε κατηγορία θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, για τη
συνολική ποσότητα αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος υποβολής προσφορών –προσβασιμότητα στα έγγραφα της σύμβασης
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών την 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας (Γ.
Γεννηματά 1 ), από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
Οι προσφορές θα κατατίθενται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα και σε κλειστό φάκελο, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (εκτός
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία έως 30 λεπτά πριν τη λήξη υποβολής προσφορών την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού πρωτοκολλούνται, δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα
γίνονται δεκτές και θα αποστέλλονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Στοιχεία της παρούσας διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του
Δήμου Φαρκαδόνας Γ.Γεννηματά 1 (τηλ. 2433350024) πληροφορίες Τσιτοπούλου Ευανθία τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Επιπροσθέτως οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Φαρκαδόνας
https://farkadona.gr/ Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την
καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη
συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.
3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα.
Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο
πρόσωπα

ΑΡΘΡΟ 5ο
Λήψη πληροφοριών
1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται μέχρι και την προηγουμένη ημέρα πριν
από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

2. Τμήματα της διακήρυξης και στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή (εκτός της
διακήρυξης), είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια
προϊόντων, η συγγραφή υποχρεώσεων και το τιμολόγιο προσφοράς.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 2433350024 FΑΧ· : 2433350018 Αρμόδιος υπάλληλος: Ευανθία
Τσιτοπούλου

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της
Ένωσης, ή σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σ΄αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Προϋποθέσεις συμμετοχής-κριτήρια αποκλεισμού
Για κάθε οικονομικό φορέα που μετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται
παρακάτω, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής:
1. ∆ήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη.
2. ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα υπό
προµήθεια είδη σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή.
3. ∆ήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόµενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούµενης για την
παράδοση των υλικών στον ∆ήµο ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία.
4. Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, για την οποιαδήποτε απόφαση του
∆ήµου Φαρκαδόνας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης
του ∆ήµου.
5. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα
προσφερόµενα είδη.
6. Δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης .
7. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ∆ηµοσίου, δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα.
8. Δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για όλους τους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
9. Φορολογική ενημερότητα.
10. Ασφαλιστική ενημερότητα .
Τα αιτούμενα 1-4 θα περιλαμβάνονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86
Τα αιτούμενα 5-10 θα περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης :
Α) Έλληνες Πολίτες
1.- ∆ήλωση όπου θα αναγράφει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικήςδιαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
2.- Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 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 έχουν
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. – Φορολογική ενημερότητα
4. – Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα αιτούμενα θα περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Β) Αλλοδαποί
Τα ως άνω όπως για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
Τα αιτούμενα θα περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
∆) Συνεταιρισµοί
1.-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2.- Τα ως άνω όπως για τους Έλληνες πολίτες.
Τα αιτούμενα θα περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Ε) Ενώσεις προµηθευτών
1.-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
2.-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες

µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%.
3.-Εφόσον από τα προηγούµενα επιτρέπεται, οι προµηθευτές να συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφου.
4.-Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφο.
Τα αιτούμενα θα περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
ΑΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόμενο προσφορών και τρόπος υποβολής
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, το πρόσωπο
που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και
μπορεί να είναι:
• όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο,
• όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του,
• όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα µέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα
παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους νομίμως εξουσιοδοτημένος.
• Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση
εκπροσώπησης (µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής).
Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης
όλων των οικονομικών φoρέων που την αποτελούν).
Ο ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού:
Σφραγισμένος Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει :
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147).
β) Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86
γ) τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου
δ) παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους
Ειδικότερα για την υπεύθυνη δήλωση (ανωτέρω Α) θα πρέπει να προσκομίζεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει της αρ. 156/2016
απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ . (ΦΕΚ Β/ 3698/16-11-2016) και να συμπληρωθεί ΜΟΝΟ στα πεδία
που δε φέρουν εμφανή διαγράμμιση.

Η υπεύθυνη δήλωση θα έχει ημερομηνία εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, της ημερομηνίας αυτής συμπεριλαμβανομένης
(χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής).
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται είτε από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (βάσει των καταστατικών του) είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο
που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό (βάσει του παραστατικού εκπροσώπησης) έτσι
να αποφευχθεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από κάθε μέλος του ΔΣ (ειδικά στην
περίπτωση της ΑΕ) .
Ειδικότερα για τα νομιμοποιητικά έγγραφα και το παραστατικό εκπροσώπησης (ανωτέρω Β &
Γ) θα πρέπει να προσκομίζονται ως εξής:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης.
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) με το
αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις
ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική
ανακοίνωση ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχει)
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται
συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /μη
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών.
6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:
1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο
Γ.Ε.ΜΗ.
2. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι κωδικοποιημένο θα
προσκομιστούν αντίγραφα όλων των προγενεστέρων τροποποιητικών.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
3. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
4. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει

να προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους και
τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός
τους.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει
η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα
περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών.
3) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που χορηγείται σφραγισμένο από την Υπηρεσία. Η
οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ και υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από το
φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης
είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Οι τιμές στην οικονομική προσφορά αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Εναλλακτικές προσφορές ή
προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε
περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες,
ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
τους, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 91 και 102 του Ν.4412/2016. Επίσης, απορρίπτονται
προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην
προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα µε τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.. Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
4. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 97 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών –διαδικασία του διαγωνισμού-ισότιμες προσφορές

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή
και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του
Ν. 4412/2016.
6. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς
τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του
Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν με τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 6 της
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή
αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν, τότε εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10, του Ν. 4412/16.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε κατακύρωσης της

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/16 .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει ο προσωρινός
ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, προκειμένου να αποδείξει τα όσα δήλωσε στις
παραγράφους α΄ και β΄ του άρθρου 5 της παρούσης.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει τα ονόματα όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους
όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό
• Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα). Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
• Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι
σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
• Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό
της εταιρείας.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Κατακύρωση-Σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι μετά την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών θα υπογραφούν με τους
αναδόχους χωριστές συμβάσεις με τον κάθε φορέα ξεχωριστά, δηλαδή θα καταρτισθούν ξεχωριστές
συμβάσεις με το Δήμο Φαρκαδόνας.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2
του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του
Δήμου Φαρκαδόνας.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 14Ο
Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%), επί του συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται ή να παρέχεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν την προς παροχή προμήθεια.
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται
στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
στ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15Ο
Ματαίωση της διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ)για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή Προστασίας
του περιβάλλοντος.
Επίσης η αναθέτουσα Αρχή μπορεί-εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-να προβεί στην εφαρμογή
των παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 16Ο
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και
άμεσα, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.
Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα
στο κτίριο διοίκησης και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπέρβαση του χρόνου
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά Θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
Η ποσότητα των Τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στα κτίρια των
Παιδικών Σταθμών, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του
προμηθευτή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να
είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών.
Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλετσις και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι
αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία
λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται
στη συσκευασία αυτών.
Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας
νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.
Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή
μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα
παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών τους χώρους
υποδοχής των τροφίμων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να
παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα
και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, μετά από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης,
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 17Ο
Παραλαβή Υλικών -Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
1.
Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις
τρέχουσες ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου , και θα παραλαμβάνονται από την
ανάλογη Επιτροπή Παραλαβής του κάθε Παιδικού Σταθμού. Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται
καθημερινά και σε ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης
2.
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά την μία (1) ή δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν
διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 18
Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην
περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης
προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ως άνω Νόμου.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που 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 κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16)
μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του Ν.
4412/16).

ΑΡΘΡΟ 19ο
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και
εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα των ειδών.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Άλλα στοιχεία
1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου
των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Υπηρεσίας.
2. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού Προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.
3. Η Υπηρεσία δεν Θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης
ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
4. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης έως και δύο μήνες, ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας
σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά τον χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων
που καθορίζονται στην διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται απ΄ την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.
4412/16, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
• Τα συμβαλλόμενα μέρη.
• Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα.
• Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή.
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος.
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

• Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
• Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
• Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με
την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι
αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως
ασήμαντο.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας
µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των τροφίμων,
με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα
σε τακτή Προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος
δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά
τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που
απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για
την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η
παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο
στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την
ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και
του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω

πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου
και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου,
τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί
απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημάρχου, με
την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο
προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην
καταστροφή της ποσότητας αυτής.
3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των τροφίμων που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που
θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση,
εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα παραπάνω
άρθρα της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 25ο
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι
αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων
Κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι
όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από
κάθε πλευρά για κατανάλωση.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία Θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση
ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε,
μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί
δεν Θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή
των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των
ακατάλληλων, Θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση
του αρμόδιου οργάνου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με
όμοια απόφαση μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση

προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας
Η περίληψη αυτής θα αναρτηθεί
1.στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας
2.στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
3.μια ημερήσια εφημερίδα
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας
https://www.farkadona.gr/
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες – τηλ 2433350024 Τσιτοπούλου Ευανθία
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