ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση
τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για κάθε υποομάδα
των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του», του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού 777.493,66 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 13%
& 23 % για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης και του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης για όλη τη διάρκεια του 2014 (Η προμήθεια
γάλακτος των εργαζομένων αφορά την περίοδο 17/8/14-17/1/2015).
Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό
81/2013 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η ελάχιστη
προθεσμία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 5 και 6 του 32ου
άρθρου, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος VIII, του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007,
είναι σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης με ηλεκτρονικά
μέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ NΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/νση Δημαρχείου Νέας Σμύρνης : Ελ.Βενιζέλου 14 (Τ. Κ. 171 21)
Τηλ. : 213-2025851
Fax : 213-2025846
URL :www.neasmyrni.gr
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ισχύουσες Διατάξεις
1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
Του Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.
Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του
20ου άρθρου.
Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης».
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Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").
Του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την
οδηγία 89/665/ΕΟΚ
Του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007.
Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητακοτόπουλου).
Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε.
(αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά
Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη –
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών)
Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις".
Του Π. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές
συναλλαγές».
Του Ν. 2000/91 και του Ν. 2286/95 περί «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε με
τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η
ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα
και τους οργανισμούς αυτών.
Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
Του Ν. 4013 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 88555/3293/4-10-1988 κοινής υπουργικής απόφασης
«Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που
κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989.
Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών
ατομικής προστασίας εργαζομένων».
Την υπ΄αριθμ. 53361 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) σύμφωνα με την οποία παρέχεται 1 λίτρο
φρέσκο γάλα στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα πρόσθετα μέσα ατομικής
προστασίας.
Το με αρ. πρωτ. 1629/26-7-13 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης με το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των
απαιτούμενων στοιχείων για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας τροφίμων από
τον Δήμο Νέας Σμύρνης
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Το με αρ. πρωτ. 436/26-7-13 έγγραφο του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας
Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης με το οποίο διαβιβάστηκε
σχετικός φάκελος των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών
προμήθειας τροφίμων από τον Δήμο Νέας Σμύρνης
Την υπ’ αριθ 97/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης που αφορά την δέσμευση για την διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του υπό
κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2014 «προμήθειας ειδών διατροφής»
Την υπ’ αριθ 53/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη που αφορά την δέσμευση για την διάθεση πίστωσης
ποσού σε βάρος του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2014 «προμήθειας ειδών
διατροφής»
Την υπ΄αριθμ. 182/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής
1.2 Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Το τιμολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Το έντυπο προσφοράς και
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη
φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση
τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
ΆΡΘΡΟ 3Ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ.Βενιζέλου 18, 4ος
όροφος, την …………. ημέρα ………………..και ώρα …………..έως……….., διάστημα κατά το οποίο οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο
στο Δήμο και η ημερομηνία παραλαβής τους να είναι μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση :Ελ.Βενιζέλου 14, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 4ος όροφος, Τ.
Κ. 171 21.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
ΆΡΘΡΟ 4Ο
Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Νέας Σμύρνηςπου γίνονται σύμφωνα με το 46ο άρθρο της
Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011, το Ν. 1797/1988,
συγκροτήθηκε με την με αριθμό 97/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Νέας Σμύρνης όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών,
Ελ.Βενιζέλου 18, 4ος όροφος, τηλ. 213-2025903, fax 2109353047, Τ. Κ. 171 21). Επίσης, θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr.
ΆΡΘΡΟ 5Ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6)
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική
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γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος
του υποψήφιου προμηθευτή.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα
Δικηγόρων, ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης
του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από
ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/2008.
ΆΡΘΡΟ 6Ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις προμηθευτών.
ΆΡΘΡΟ 7Ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7 και Ν. 3054/2002, άρθρα 6 και 7)
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα
εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει
ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς) :
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. ήτοι 38.875,00€
τουλάχιστον (αν η προσφορά γίνεται επί του συνόλου των προϊόντων).
7.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
7.3 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,
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού .
7.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό.
7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση),
το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.3,
7.5 και 7.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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7.7 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, που θα έχουν
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
7.8 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στην σχετική Μελέτη και συμμετέχει στον διαγωνισμό
7.9 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται:
- ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα
και ότι δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος συμμετοχής στους διαγωνισμούς
αυτούς,
- ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,
-ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς Δήμους ή
προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,
- ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από
την υπηρεσία
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη
τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από
τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. 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.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. 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 ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω.
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ) Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 και 7.8 ανωτέρω.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ 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 εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7.10 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
7.11 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των παραπάνω παραγράφων 7.1 ως
7.7 ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ.
11389/1993).
7.12 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Εφόσον ο
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διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται
και τα κάτωθι:
- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό
και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και
ΕΠΕ.
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν
τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία
που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό.
7.13 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή
στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί.
7.14 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις
προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και
κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή
περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.
7.15 Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των προϊόντων.
Επιπλέον των παραπάνω πιστοποιητικών θα απαιτηθούν και για τα κάτωθι είδη τα εξής πιστοποιητικά –
έγγραφα:
Για το ελαιόλαδο πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν
ότι είναι οξύτητας 0 - 0,8 σε συσκευασία 1 και 5 λίτρων και να πληροί τους όρους των
αγορανομικών διατάξεων.
Για τα όσπρια πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι
πληρούν τους όρους των αγορανομικών διατάξεων.
Για τα αυγά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι
πληρούν τους όρους των αγορανομικών διατάξεων .
Για το γιαούρτι πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι
πληρούν τους όρους των αγορανομικών διατάξεων .
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους
υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως φυσικό
πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής.
• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων
τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω
από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
• Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως
δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν
2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου.
• Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους και ότι
τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα βρίσκονται στην
διάθεση της υπηρεσίας όποτε ζητηθούν.
• Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων,
πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
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• Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για
τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
• Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961
(κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί του
σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
• Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
Βοηθητικοί πίνακες δικαιολογητικών:
Για Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Ασφαλιστικές ενημερότητες
Φορολογική ενημερότητα
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Ένορκη δήλωση
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης
Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες
προέλευσης των προϊόντων

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

Για ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Ασφαλιστικές ενημερότητες
Φορολογική ενημερότητα
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Ένορκη βεβαίωση
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης
Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες
προέλευσης των προϊόντων

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

Για συνεταιρισμούς
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.3
7.4
7

Ασφαλιστικές ενημερότητες
Φορολογική ενημερότητα
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Ένορκη βεβαίωση
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης
Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες
προέλευσης των προϊόντων

7.5
7.6
7.8
7.9
7 παρ. δ περιπτ. β
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

Για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει σε ένωση (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης της
παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου αφορά το σύνολο της ένωσης)
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά Πρόσωπα)
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Ασφαλιστικές ενημερότητες
Φορολογική ενημερότητα
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86
Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Ένορκη βεβαίωση
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης
Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες
προέλευσης των προϊόντων

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7 παρ.ε περιπτ.2
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

ΆΡΘΡΟ 8Ο
Εγγυήσεις
8.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1)
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ’ όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών,
ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας με Φ. Π. Α. (δηλαδή
τουλάχιστον 38.875,00€) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.
γ) Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η
εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που
προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια
ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.
δ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από
την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προμηθευτών πού έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
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ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ’ όψιν.
στ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν και τα ακόλουθα :
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ).
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαίρεσης και της διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους 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 ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1)
μήνα.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό
έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συμβατικού
προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή :
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη.
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), με τις εξής
διαφοροποιήσεις :
1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά.
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 αγοραστής υποχρεούται
στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.
ΆΡΘΡΟ 9Ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11)
9.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
9.2 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
9.3 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9.4 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.
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9.5 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την 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 αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία
με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
9.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Προς το Δήμο Νέας Σμύρνης, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
γ. Ο τίτλος της προμήθειας.
δ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
ΆΡΘΡΟ 10Ο
Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)
10.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, στο σύνολο τους και όχι μόνο η οικονομική
προσφορά, υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του
πρωτοτύπου) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
παραπάνω 9ο άρθρο της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως
εξής (περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής
και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
10.2 Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10.3 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.
10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 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.
ΆΡΘΡΟ 11Ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13)
11.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους
τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
11.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί
από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
11.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης
αυτής.
ΆΡΘΡΟ 12Ο
Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
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ΆΡΘΡΟ 13Ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15)
13.1 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 την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α και Ν. 2286/1995 άρθρα 2
παρ. 12 και 4 παρ. 5).
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της
περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής, όπως είναι οριζόμενα στο
άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993:
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο
όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995
άρθρο 4 παρ. 5).
13.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και οι αποφάσεις της γενικά
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους.
13.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3).
13.4 Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ από την υποβολή της.
ΆΡΘΡΟ 14ο
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)
Επειδή η τιμή των προς προμήθεια ειδών για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, τα
είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) και το ελαιόλαδο δεν παραμένει σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα
γίνουν δεκτές προσφορές που θα προβλέπουν αναπροσαρμογές της τιμής, η οποία όμως θα παραμένει
πάντοτε τουλάχιστον ίση προς τη μέση ημερήσιας τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής.
Μειοδότης για κάθε προς προμήθεια είδος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη
προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε υποομάδας ξεχωριστά, τονίζοντας εδώ ότι μειοδότης για τα είδη
οπωρολαχανοπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) και το ελαιόλαδο ανακηρύσσεται ο
προσφέρων την αντίστοιχη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της μέσης ημερήσιας τιμής πώλησης του
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.
Η διαμορφούμενη Μέση Λιανική Τιμή (Μ. Λ. Τ.) κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών θα
πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Σε
περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της Μ. Λ. Τ. από την παραπάνω υπηρεσία, για τιμή θα λαμβάνεται η
πιο πρόσφατα πιστοποιημένη Μ. Λ. Τ. η οποία δε θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 10 ημέρες προ της
παράδοσης.
Η οικονομική προσφορά θα εκφράζεται ως εξής: Η τιμή προσφοράς θα είναι ανά είδος και θα υποβληθεί
με την συμπλήρωση του «εντύπου προσφοράς»
α) Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός
από το Φ.Π.Α.
β) Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα βαρύνεται με τις
δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών, τα έξοδα δειγματοληψίας και δαπάνες ελέγχου της
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ποιότητάς τους στις οποίες θα προβεί η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μέχρι και της ολοκλήρωσης της
προμήθειας, τα έξοδα δημοσίευσης και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της τμηματικής προμήθειας.
γ) Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής
της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία
δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
δ) Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των προσφερόμενων τιμών ή του ποσοστού
έκπτωσης, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής
από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το αρ. 388 του Α.Κ.
Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ. Π. Α., θα
συμπεριλαμβάνει την αξία του προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος ή δασμό.
Η τιμή πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των
νομοθετημένων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
ΆΡΘΡΟ 15ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19)
15.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση
πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο την
οικονομικότερη προσφορά : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να
κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του
κυρίως φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας προμήθειας. Οι οικονομικές
προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν
πλήρη και τελικά αποδεκτά, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί αφού κριθούν τα
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό.
15.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει.
ΆΡΘΡΟ 16ο
Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20)
16.1 Όταν κριτήριο, για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος, είναι η
χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών :
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
16.2 Όταν κριτήριο, για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος, είναι το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε Μέσης Ημερήσιας Τιμής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας
εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των
προσφορών :
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
γ) Η προσφερόμενη τιμή η οποία προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας
τιμής, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην
αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές είδος.
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης
υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία πλήρης και
οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς ποσοστιαία έκπτωση
και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την επιλογή της
χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
16.3 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
16.4 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16.5 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η
απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
ΆΡΘΡΟ 17Ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995)
17.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του
προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
17.2 Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο
της ποσότητας ή μέρος της,
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική
απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
ΆΡΘΡΟ 18Ο
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων
εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να
έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.
ΆΡΘΡΟ 19Ο
Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 23 παρ. 1 και 2)
19.1 Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να γίνει εάν
συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν.
1797/1998.
19.2 Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού
προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται
δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην
προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία.
ΆΡΘΡΟ 20Ο
Προέλευση των προς προμήθεια ειδών
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Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και παραγωγής
των προς προμήθεια ειδών. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 21Ο
Προσκόμιση δείγματος
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο που
θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το κρίνει
σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η μη προσκόμιση
δείγματος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 22Ο
Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια & τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες
1) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των προμηθευτών, δύναται να
υποβληθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007):
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών
κινδύνων.
β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για μικρότερο χρονικό διάστημα ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
σχετική με το υπό προμήθεια υλικό για λιγότερα από τρία έτη, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν
εκδοθεί και τις δηλώσεις κύκλου εργασιών που αφορούν στο διάστημα αυτό
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για
τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
1.1) Αν εξαιτίας σοβαρού λόγου ο προμηθευτής αδυνατεί να προσκομίσει ένα από τα ανωτέρω
στοιχεία, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο, που κρίνεται αιτιολογημένα ως πρόσφορο από την αναθέτουσα αρχή.
1.2) Σε περίπτωση κοινοπραξίας προμηθευτών η απαιτούμενη από το παρόν άρθρο επάρκεια αρκεί
να συντρέχει σε ένα από τα μέλη της
2) Για την απόδειξη των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προμηθευτών, δύναται να
υποβληθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007):
α) Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη,
με αναφορά του παραλήπτη (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα), της ποσότητας, της αξίας και της
ημερομηνίας παράδοσης. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με επίσημα
παραστατικά πώλησης ή, αν δεν υπάρχουν παραστατικά, με βεβαίωση του αγοραστή ή, αν αυτό δεν είναι
δυνατό, με απλή δήλωση του προμηθευτή.
β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ποιοτικού ελέγχου των
προϊόντων που παράγει.
γ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή
2.1) Σε περίπτωση κοινοπραξίας προμηθευτών η απαιτούμενη από το παρόν άρθρο επάρκεια αρκεί
να συντρέχει σε ένα από τα μέλη της .
ΆΡΘΡΟ 23Ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)
23.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής που
κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. Ο προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εφ’ όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της.
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23.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.
ΆΡΘΡΟ 24Ο
Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία
του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί, πριν παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την
ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας, για τυχόν αίτηση άσκησης ανάκλησης
σύμφωνα με το 2ο άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση για την υπογραφή της
σύμβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο μόνο αφού παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την
ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Δήμο.
ΆΡΘΡΟ 25Ο
Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2)
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Επισημαίνεται, εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται στην μελέτη σε τρεις (3) ομάδες ξεχωριστά
για το Δήμο και κάθε Νομικό Πρόσωπο αντίστοιχα, με σκοπό μετά την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης
να υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης και το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Οι συμβάσεις υπογράφονται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο, για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου και
για το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Νέας Σμύρνης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου. Οι συμβάσεις τροποποιούνται
μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
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ΆΡΘΡΟ 26Ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29)
Δεδομένου ότι η προμήθεια των ειδών είναι άμεση και απαραίτητη για:
- την μερική ανακούφιση ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης με την παροχή δωρεάν τροφίμων,
κατόπιν συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Νέας Σμύρνης,
- την καθημερινή σίτιση ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης κατόπιν συγκεκριμένων
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων του Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Νέας Σμύρνης,
- την χορήγηση γάλακτος στους εργαζόμενους του Δήμου που το δικαιούνται
- την καθημερινή σίτιση των φιλοξενούμενων παιδιών και την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών του
Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης,
- την καθημερινή σίτιση των φιλοξενούμενων παιδιών του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη του Δήμου Νέας Σμύρνης,
στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής:
Δεν εκτελέσει την παραγγελία και δεν παραδώσει το είδος στον προβλεπόμενο χρόνο, τα
έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τα σημεία παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Τα
είδη θα καταμετρούνται και θα ζυγίζονται στο ζυγό ενώπιον του προμηθευτή ή
εξουσιοδοτημένου από αυτόν ενήλικου εγγράμματου προσώπου.
Το παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα και δεν συμπληρώσει τις
ποσότητες αμέσως.
Αρνηθεί να αντικαταστήσει όλο ή μέρος των ποσοτήτων επειδή οι υπεύθυνοι των τμημάτων ή
η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών αρνήθηκε να παραλάβει το είδος για λόγους
ακαταλληλότητας του προϊόντος προς βρώση.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης , το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και το Ν.Π.Δ.Δ.
Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη διατηρούν το δικαίωμα
- για τον Δήμο Νέας Σμύρνης ο Δήμαρχος έπειτα από εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο και
απόφαση αυτού,
για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης ο
Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο
και απόφαση αυτού,
- για το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου έπειτα από
εισήγηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση αυτού,
να επιβάλλουν κυρώσεις, δηλαδή σύσταση ή πρόστιμο ή ακόμη και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.
Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του
Δήμου Νέας Σμύρνης και των Νομικών του Προσώπων για τα κατά την διάρκεια εκτελέσεως της
συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του (του
προμηθευτή) ή σε τρίτους από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και
αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα κάποια από τα είδη
να μην ζητηθούν καθόλου καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια
από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων, δεν δεσμεύονται
σε καμία περίπτωση για ολοκλήρωση της προμήθειας και έχουν το δικαίωμα να αυξομειώσουν τις
προκηρυχθείσες ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ακόμη ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά
του Πρόσωπα οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν απαραίτητο και για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να προβούν σε
δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλη αρμόδια υπηρεσία αποφανθεί ότι το
προϊόν είναι ακατάλληλο προς βρώση και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και πρέπει να αποκλεισθεί από
την κατανάλωση, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να
επιβάλουν κυρώσεις, δηλαδή σύσταση ή πρόστιμο ή ακόμη και να κηρύξουν τον προμηθευτή έκπτωτο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων
αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά, κλπ) μπορούν να αντικαταστήσουν τα είδη με
άλλα παρεμφερή προκειμένου να καλύψουν την υποχρέωση διατροφής και σίτισης των ενδεών δημοτών,
φιλοξενούμενων παιδιών του και την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελώντου.
Αναλυτικά:
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Η μεταφορά των ειδών γίνεται στον χώρο των σημείων παράδοσης με καθαρά και
απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη, αυτά
πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία. Παραδίδονται εντός των σημείων
παράδοσης σε χώρο που υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους των σημείων παράδοσης.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία
και ο ΕΦΕΤ.
Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας
κατάλληλο για τρόφιμα.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις εκθέσεις των επιθεωρητών των αρχών
ελέγχου αν τους ζητηθεί.
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο
δελτίο αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων.
Η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών έχει ως αντικείμενο:
1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής.
2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία.
3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη, κλπ) κάθε
παραγγελμένου είδους τροφίμων.
4. Έλεγχο ποιότητας για το αν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος
χωριστά.
Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1 – 4) η Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών έχει το δικαίωμα απόρριψης των ειδών οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα
είδη αμέσως. Σε άλλη περίπτωση ο Δήμος Νέας Σμύρνης και Νομικά του Πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να
τα αγοράσουν από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών για το αν θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές καθώς επίσης θα
επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας
και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος.
Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον
συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την
Υπηρεσία (τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας)
προκειμένου να μην φέρει ευθύνη.
Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος, τότε ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα
Νομικά του Πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να το αγοράζουν (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο
εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στην
αγορά και της απολύτου αρεσκείας της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί προς όφελός του ασάφεια ως προς την
ποιότητα.
Κάθε προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης και των
Νομικών Προσώπων τουμέσα σε ορισμένη προθεσμία τα παραγγελμένα είδη όπως αυτά θα δίδονται στην
παραγγελία. Οι παραγγελίες θα δίδονται από τους υπεύθυνους του κάθε τμήματος ή από αρμόδιους
υπαλλήλους των τμημάτων, απ’ ευθείας στον προμηθευτή τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής τηλεμοιοτυπίας
( fax) και η παράδοση θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 –
13:00 (για το γάλα των εργαζομένων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις απαιτούμενες
ποσότητες φρέσκου γάλακτος σε συγκεκριμένους χώρους του Δήμου κατόπιν συνεννοήσεως με τον
αρμόδιο , όπου θα τοποθετήσει δικά του ψυγεία για τη συντήρησή του) στους χώρους που θα

υποδεικνύονται από τους υπεύθυνους των τμημάτων ή από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τις εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης και των Νομικών του
Προσώπωνθα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Τα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών του κάθε παραρτήματος, η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα παρουσία του
προμηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα
του κάθε είδους καθώς και η προέλευση. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη απορριφθούν από την
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Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ως μη εξαιρετικής ποιότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει παραιτουμένου ρητώς από το δικαίωμα διαιτησίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής
δεν τα αντικαταστήσει σε τακτή προθεσμία, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα
προβαίνουν στην προμήθεια από ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση κανενός είδους εκτός εάν φέρει βεβαίωση
της οικείας Αστυνομικής Αρχής περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά.
Ως σημεία παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα παρακάτω:
Α) Δήμος Νέας Σμύρνης
Α1.Κοινωνικό Παντοπωλείο: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Α2.Κοινωνικό Συσσίτιο: Λεωφόρος Συγγρού 211, Νέα Σμύρνη
Α3.Γάλα Εργαζομένων: Σε συγκεκριμένους χώρους του Δήμου κατόπιν συνεννοήσεως
Β) Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τσακίρογλου 16, Νέα Σμύρνη
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αγνώστων Μαρτύρων 88, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Κερασούντος &Βουλγαροκτόνου, Νέα Σμύρνη
Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τραπεζούντος&Τυρολόης, Νέα Σμύρνη
ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Ζ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Λεωφόρος Συγγρού 211, Νέα Σμύρνη
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Σταδίου 32 – 34, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Πλαστήρα 57, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Ραιδεστού 11 – 13, Νέα Σμύρνη
Γ) Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. :
Βάρνης 1, Νέα Σμύρνη
ΆΡΘΡΟ 27ο
Χρονική παράταση σύμβασης
Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για τρεις (3)
το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, (Πράξη VΙ
τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση
VΙ τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :
α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται
στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή,
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
ΆΡΘΡΟ 28ο
Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π. Δ. 60/2007 και αμέσως μετά η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε.
Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν.
3463/2006.
ΆΡΘΡΟ 29ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει
στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μια τοπική
εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόμου 2741/1999,
του Νόμου 3548/2007 και του Νόμου 3801/2009, αντίστοιχα. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης
www.neasmyrni.gr.
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Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν.
3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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