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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την προµήθεια α) φρέσκου αγελαδινού
παστεριωµένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών και η παροχή
ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ηµερήσια βάση του εργατοτεχνικού
προσωπικού του ∆ήµου Μετεώρων και των σχολικών επιτροπών (Α/θµια & Β/θµια)
και β) τροφίµων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ∆ήµου, των Εθνικών
και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαµπάκας, για
δωρεές σε άπορους δηµότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων),
των ετών 2019-2020, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
2. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4412/2016 και της 204/2010 γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις.
6. Τις αρίθ. ΥΑΠ/Φ.40/4-3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για
το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο».
7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄) «∆ηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας».
9. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
10. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 1ου άρθρου του
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20.
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Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06)
«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα
προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07
(ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-0508).
Του Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
Το Π.∆. 113/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 80/2016, «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005,
Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ.
Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προµηθειών
που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών- χορηγητών σύµφωνα µε
την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995.
Του Ν. 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 ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος
Α΄240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18).
Των αρίθ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), και 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου)
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.
Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94 «Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην
αγορά νωπού κρέατος» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆.
203/1998 και 79/2007.
Των Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51
οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά) την 3/17-6-2011
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).
Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006.
Του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις».
Την
Υ.Α.
Π1/2390/16-10-2013
(ΦΕΚ
2677/Β/21-10-2013)
«Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).

και επιπλέον έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

Την αρίθ. 1/2019 απόφαση της Α/θµιας σχολικής επιτροπής.
Την αρίθ. 1/2019 απόφαση της Β/θµιας σχολικής επιτροπής.
Την αρίθ. 52/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τον καθορισµό
των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την για την
προµήθεια α)φρέσκου αγελαδινού παστεριωµένου γάλακτος για τις ανάγκες
των παιδικών σταθµών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε
ηµερήσια βάση του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Μετεώρων και των
σχολικών επιτροπών (Α/θµια & Β/θµια) και β) τροφίµων (για τις ανάγκες των
παιδικών σταθµών του ∆ήµου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές
Κοινότητες και στην πόλη της Καλαµπάκας, για δωρεές σε άπορους δηµότες
κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2019-2020,
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(ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης).
4.
Τις αρίθ. πρωτ. 349-350-351-352/6-3-2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
για την ψήφιση της πίστωσης.
Οι αριθµοί αναφοράς της ονοµατολογίας ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως
κατωτέρω.
Επισηµαίνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναµίας της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.ΣΗ.∆ΗΣ.) να στηρίξει
σε ενιαίο συστηµατικό αριθµό όλα τα υπό προµήθεια είδη καθώς και τα
διαφορετικά κριτήρια κατακύρωσης, η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισµού
θα χωρίζεται ως εξής:
ΟΜΑ∆ΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΕΙ∆ΟΣ

CPV

Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωµένο
Γαλακτοκοµικά
(τυρί
φέτα-κεφαλοτύριηµίσκληρο τυρί-γιαούρτι)
Λουκούµια
Ελαιόλαδο
Είδη αρτοποιίας
Είδη ζαχαροπλαστικής
Κατεψυγµένα λαχανικά
Κατεψυγµένα ψάρια
Είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα)
Λουκάνικα
Φρούτα - λαχανικά
Είδη παντοπωλείου
Χυµοί – αναψυκτικά, κρασί & εµφιαλωµένα
νερά

15511000-3
15500000-3
15833000-6
15411110-6
15811000-6
15812100-4
15331170-9
15221000-3
15110000-2
15131130-5
15300000-1
15800000-6
15982000-5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
72074
72075
72077
72079
72080
72081
72082
72083
72084
72087
72089
72090
72091

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:
α.- Στις οµάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά οµάδα, είναι το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοι εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως
πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
β.- Στις οµάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά οµάδα και
στο σύνολό τους, είναι η χαµηλότερη τιµή.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά
χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (127.601,60 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 109.345,96 € και
18.255,64 ΦΠΑ).
Η παραπάνω προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6443.002, 156481.001, 20-6063.003 και 60-6481.004, του τακτικού προϋπολογισµού του
∆ήµου Μετεώρων και των σχολικών επιτροπών (Α/θµια & Β/θµια) (οικ. ετών
2019-2020, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης).
Άρθρο 1ο
∆ιενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα σύµφωνα µε τα άρθρα
66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη,
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άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Μετεώρων, www.dimosmeteoron.com.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισµός
Η προµήθεια τροφίµων προϋπολογίσθηκε σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες
εξακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (127.601,60 €) συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 109.345,96 € και 18.255,64 ΦΠΑ).
Η κατανοµή των ποσοτήτων ανά οµάδα έχει ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α 1:
Α/Α

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡ.
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1

Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου)

Β

Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1

Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου)

Γ

Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1

Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου)

ΟΜΑ∆Α 2:
Α/Α

τεµ.

25.000

τεµ.

1,07

26.750,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

26.750,00
3.477,50
30.227,50

3.000

τεµ.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1,07

3.210,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

3.210,00
417,30
3.627,30

2.000

1,07

2.140,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ

2.140,00
278,20
2.418,20
36.273,00

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ- ΚΑΣΕΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ)
ΦΟΡΕΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1
2
3
4

Τυρί φέτα
Κεφαλοτύρι τριµµένο
Κασέρι Α΄ποιότητας
Γιαούρτι πλήρες των 200 gr (αγελαδινό)

4

κιλό
κιλό
κιλό
τεµ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

340
32
83
650

6,50
9,50
9,50
0,90

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

2.210,00
304,00
788,50
585,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑ∆Α 3:
Α/Α

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1

Λουκούµια (πέργαµο)

ΟΜΑ∆Α 4:
Α/Α

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

1.100

4,10

4.510,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

4.510,00
1.082,40
5.592,40

κιλό

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1

Ελαιόλαδο 4 λίτρων

ΟΜΑ∆Α 5:
Α/Α

3.887,50
505,38
4.392,88

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

220

20,39

4.485,80

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

4.485,80
583,15
5.068,95

τεµ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1
2
3
4
5
6
7

Πιτάκια διάφορα
Ψωµί ολικής αλέσεως
Ψωµί λευκό
Κουλούρια
Τσουρέκια
Λαγάνες
Ψωµάκια (µνηµόσυνου) (60 gr)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεµ.

5

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

60
1.700
500
70
100
1.000
1.000

9,50
1,50
1,50
7,00
6,00
2,50
0,40

570,00
2.550,00
750,00
490,00
600,00
2.500,00
400,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

7.860,00
1.886,40
9.746,40

ΟΜΑ∆Α 6:
Α/Α

ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

1
2
3
4
5
6

Γλυκά διάφορα
Μελοµακάρονα
Κουραµπιέδες
Βασιλόπιτες
Γλυκό κουταλιού κεράσι
Σιτάρι (κόλλυβα)

ΟΜΑ∆Α 7:
Α/Α

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

250
60
15
200
10
30

10,00
7,00
10,00
9,00
6,50
12,00

2.500,00
420,00
150,00
1.800,00
65,00
360,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5.295,00
1.270,80
6.565,80

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1
2

Φασολάκια πλατιά 1 kg
Αρακάς 1 kg

ΟΜΑ∆Α 8:
Α/Α

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

250
250

2,38
2,33

595,00
582,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1.177,50
153,08
1.330,58

κιλό
κιλό

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1
2

Φιλέτο πέρκας
Βακαλάος ακέφαλος

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

300
200

8,84
4,00

2.652,00
800,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

3.452,00
448,76
3.900,76

ΟΜΑ∆Α 9:
Α/Α
Α

ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
ΦΟΡΕΑΣ
ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡ.
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1
2

Κρέας µοσχάρι (χωρίς κόκαλο)
Κιµάς µοσχάρι νωπός

κιλό
κιλό

6

130
320

8,78
8,78

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1.141,40
2.809,60

3
4

Κοτόπουλο νωπό
Κρέας χοιρινό (χωρίς κόκαλο)

ΟΜΑ∆Α 10:
Α/Α

750
600

2,90
4,95

2.175,00
2.970,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

9.096,00
1.182,48
10.278,48

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1

Λουκάνικο

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

κιλό

ΟΜΑ∆Α 11:
Α/Α

κιλό
κιλό

ΕΙ∆ΟΣ

Α

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Μήλα
Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Καρπούζι
Σταφύλια
Ροδάκινα
Βερύκκοκα
Κεράσια
Νεκταρίνια
Ακτινίδια
Φράουλες
Πεπόνι
Αχλάδια
Μπανάνες
Καρότα
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριές κατσίκες
Πιπεριές για γέµισµα
Σπανάκι
Σέλινο
Σκόρδα ανά 1 τεµ.
Πατάτες

ΠΟΣΟΤ.

400

7

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

5,00

2.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

2.000,00
480,00
2.480,00

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤ.
ΜΕΤΡ.

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεµ.
κιλό
κιλό
µατσάκι
µατσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεµ.
κιλό

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
∆ΟΣ

500
170
120
177
74
114
70
89
98
20
55
140
600
700
200
495
53
30
250
80
20
115
105
70
80
1.100

TIMH
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1,33
0,87
1,16
0,40
1,30
1,40
1,40
2,20
1,40
1,36
3,29
0,85
1,42
1,46
0,98
0,56
2,34
2,85
0,48
0,71
2,35
2,50
1,61
2,29
0,33
0,85

665,00
147,90
139,20
70,80
96,20
159,60
98,00
195,80
137,20
27,20
180,95
119,00
852,00
1.022,00
196,00
277,20
124,02
85,50
120,00
56,80
47,00
287,50
169,05
160,30
26,40
935,00

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Κρεµµύδια ξερά
Κρεµµυδάκια φρέσκα
Ντοµάτες
Λεµόνια
Μαρούλι ίσιο
Λάχανο
Κουνουπίδι
Παντζάρια
Μπρόκολο

ΟΜΑ∆Α 12:
Α/
Α
Α

κιλό
µατσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

270
115
480
270
115
247
20
20
20

0,90
0,65
1,48
0,88
1,64
0,72
1,42
1,53
1,41

243,00
74,75
710,40
237,60
188,60
177,84
28,40
30,60
28,20

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

8.115,01
1.054,95
9.169,96

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΦΠΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Γάλα εβαπορέ (410 gr)
Κριθαράκι µέτριο (500 gr)
Μακαρονάκι κοφτό (500 gr)
Ρύζι τύπου καρολίνα
Χυλοπίτες (500 gr)
Μακαρόνια Νο 10 (500 gr)
Μακαρόνια για παστίτσιο (500 gr)
Φακές (500 gr)
Φασόλια (500 gr)
Ρεβίθια ξεφλουδισµένα (500 gr)
Αυγά (εξάδες)
Αλεύρι µε διογκοτικό (500 gr)
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Μέλι
Ελιές
∆αµάσκηνα αποξηραµένα
Βερύκκοκα αποξηραµένα
Πλιγούρι (500 gr)
Ζάχαρη
Σοκολάτες (100 gr)
Σοκολατάκια
Καραµέλες φρουί ζελέ
Βανίλιες για παρασκευή γλυκών (5τεµ. Χ
1,5 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-µαύρο) τριµµένο (500 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-µαύρο) τριµµένο (100 gr)
Ψωµί για τόστ µεγάλα
Φρυγανιά τριµµένη (330-400 gr)
Χυµό λεµόνι (360 ή 400 gr)
Ξύδι (350 ή 400 gr)
Τσάι βουνού
Ρίγανη 1 κιλού (τριµµένη)

8

τεµ.
τεµ.
τεµ.
κιλό
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεµ.
κιλό
τεµ.
κιλό
κιλό

1.600
500
100
400
100
500
96
200
2.000
80
770
160
40
50
120
5
5
80
140
70
90
130

0,85
0,75
0,75
1,70
1,70
0,75
0,80
1,40
1,40
2,30
1,50
1,10
1,00
8,00
4,80
9,00
9,00
2,70
0,90
1,20
11,00
7,00

1.360,00
375,00
75,00
680,00
170,00
375,00
76,80
280,00
2.800,00 13
184,00 %
1.155,00
176,00
40,00
400,00
576,00
45,00
45,00
216,00
126,00
84,00
990,00
910,00

τεµ.

40

0,60

24,00

τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
κιλό
κιλό

10
30
200
45
30
250
30
3

6,50
1,40
1,60
0,90
0,40
0,60
11,00
10,00

65,00
42,00
320,00
40,50
12,00
150,00
330,00
30,00

24
%

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Αλάτι ψιλό
∆άφνη συσκ. (20 gr)
Γαρύφαλλο ολόκληρο (15 gr)
Κανέλλα τριµµένη φακελάκι (50 gr)
Μαργαρίνη τύπου SOFT (250 gr)
Μαρµελάδα (450-500 gr)
Κακάο (125 gr)
Σφολιατάκια των 20 τεµ.
Νιφάδες δηµητριακών τύπου κορν-φλέικς
(375 gr)
Μερέντα
Μπέϊκιν πάουντερ (3τεµ.Χ 20 gr)
Γαλοπούλα βραστή (φέτες)
Tοµατοχυµός συµπυκνωµένος (500 gr)
Ελληνικός καφές
Καφές στιγµιαίος (τύπου Νες –καφέ ή
ισοδύναµο)
Τσάι (διάφορες γεύσεις) σε φακελάκια
(κουτάκι 25 φακελάκια)
Χαµοµήλι σε φακελάκια
Ζαχαρίνη (κουτάκι)
Καπουτσίνο κάψουλες (πακετο 40 καψ)
Μπαχάρι τριµµένο (συσκ. 500 gr)
Μοσχοκάρυδο τριµµένο φακελάκι (30 gr)
Χαλβάς
Τοµατοπολτός 1 κιλού
Μπισκότα τύπου µιράντα (διπλά)
Σοκοφρετάκια µίνι (15 τεµ.)
Άνθος αραβοσίτου (συσκ. 160 gr)
Στραγάλια
Φυστίκια (αράπικο)
Σταφίδες
Κάσσιους
Φουντούκια
Ταχίνι (300 gr)
Μπούκοβο (500 gr)
Πάπρικα (500 gr)

κιλό
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.

80
10
20
10
390
110
250
350

1,20
1,20
1,00
1,10
1,10
1,70
1,30
2,00

96,00
12,00
20,00
11,00
429,00
187,00
325,00
700,00

τεµ.

280

2,00

560,00

κιλό
τεµ.
κιλό
τεµ.
κιλό

11
25
7
600
130

4,70
0,65
10,00
0,70
10,00

51,70
16,25
70,00
420,00
1.300,00

κιλό

60

20,00

1.200,00

τεµ.

100

2,20

220,00

τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
κιλό
κιλό
τεµ.
τεµ.
τεµ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεµ.
τεµ.
τεµ.

150
15
60
10
10
200
10
50
70
60
15
10
5
7
3
200
2
2

1,90
2,50
20,00
5,20
1,20
5,20
3,00
2,20
2,50
1,25
5,30
4,50
4,80
14,50
15,00
3,10
3,90
3,30

285,00
37,50
1.200,00
52,00
12,00
1.040,00
30,00
110,00
175,00
75,00
79,50
45,00
24,00
101,50
45,00
620,00
7,80
6,60

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 21.716,15
ΦΠΑ 13%
1.173,74
ΦΠΑ 24%
3.044,96
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 25.934,85
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα µε α/α Α1-18 της οµάδας 12, έχουν υπολογισθεί µε ΦΠΑ
13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη µε 24%.
ΟΜΑ∆Α 13:
Α/Α
Α

ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΦΟΡΕΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΦΠΑ

1
2

Νερό εµφιαλωµένο 1,5 lt (συσκευασία 6
τεµαχίων)
Νερό εµφιαλωµένο 0,5 lt (συσκευασία 24

9

τεµ.

100

1,50

150,00

τεµ.

400

2,80

1.120,00

13
%

3
4
5
6
7
8
9
10
11

τεµαχίων)
Χυµός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1
λίτρου
Χυµός γκρέιπ – φρουτ 1 λίτρου
Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου
Λεµονάδα 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα
ισοδύναµο) 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή
ισοδύναµο) εξάδα (6Χ330 ml)
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου SPRITE ή
ισοδύναµο) εξάδα (6Χ330 ml)
Σόδα εξάδα (6Χ330 ml)
Κρασί (λευκό-κόκκινο)

τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.

150
150
800
800

1,20
1,60
1,20
1,20

180,00
240,00
960,00
960,00

1,40

700,00

30

3,50

105,00

20
30
500

3,50
2,20
2,20

70,00
66,00
1.100,00

500
τεµ.
τεµ.
τεµ.
κιλό

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ13%
ΦΠΑ24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5.651,00
165,10
1.051,44
6.867,54

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα µε α/α 1 & 2 της οµάδας 13, έχουν υπολογισθεί µε ΦΠΑ
13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη µε 24%.
………………………………………………………………………………………………………
Στις οµάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά οµάδα, είναι το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως
πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων. (Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός συντάχθηκε µε τις µέσες τιµές των
τροφίµων για το Νοµό Τρικάλων που ελήφθησαν από το ανωτέρω τµήµα από
7-14/2/2019).
Στις οµάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά οµάδα και στο
σύνολό τους, είναι η χαµηλότερη τιµή. Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισµός της
ανωτέρω οµάδας τροφίµων συντάχθηκε µετά από έρευνα αγοράς που έκανε το
γραφείο προµηθειών στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούνται να απορροφήσει το σύνολο των τροφίµων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Τα είδη θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά µε ειδικό όχηµαψυγείο, πλην των συσκευασµένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι
δεν χρειάζονται ψυγείο. Η µεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε καθαρά
και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα µε ευθύνη του προµηθευτή, σε χώρους που θα
υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον/την
υπεύθυνο/η κάθε τµήµατος.
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των
127.601,60 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 13 & 24%, για διάστηµα
ενός (1) έτους και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Άρθρο 3ο
Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• Η προκήρυξη
• Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής

10

24
%

•
•
•
•
•

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Η 1/2019 µελέτη του ∆ήµου Μετεώρων
Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης
Η προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 4ο
Αναθέτουσα αρχή – τόπος και χρόνος του διαγωνισµού

4.1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Α.Φ.Μ.: 998753608 ∆.Ο.Υ. Τρικάλων
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευθ. Βλαχάβα 1 – 422 00 Καλαµπάκα
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2432350200-2432350251
FAX: 2432350259
Ε-mail: info@dimosmeteoron.com
4.2. Στοιχεία φορέα υλοποίησης της προµήθειας
4.2.1. ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΑΦΜ-998753608, ∆.Ο.Υ. Τρικάλων, έδρα: Ευθ.
Βλαχάβα 1 – 422 00 Καλαµπάκα.
4.3. Τόπος –Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
από 17-04-2019
20-04-2019
12-05-2019
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
έως 18-04-2019
ώρα 08:00:00
ώρα 18:00:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Άρθρο 5ο
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση
στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
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Άρθρο 6ο
Παροχή διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα
παροχής
συµπληρωµατικών
πληροφοριών
–
διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο
των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Ο ∆ήµος Μετεώρων µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία
για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσµιών.
Κανένας υποψήφιος δεν
µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της υπηρεσίας, σχετικές µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 7ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Άρθρο 8ο
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
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α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες
συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Μετεώρων
www.dimosmeteoron.com και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
β) Εγγύηση συµµετοχής:, Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγύηση συµµετοχής της οποίας το ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό
(2%) της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε οµάδες και επιτρέπεται από την
διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για µία ή περισσότερες οµάδες, γίνεται δεκτή η
προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί
στη συνολική αξία του είδους της οµάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην οµάδα ή
στις οµάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΟΜΑ∆Α 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ

Καθαρό
Εγγύηση 2%
ποσό
επί του καθαρού
109.345,96
2.186,92
32.100,00
642,00
3.887,50
77,75

-ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ)

ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α

3: ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
4: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
5: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
6: ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
7: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
8: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
9: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
10: ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
11: ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
12: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
13: ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ

4.510,00
4.485,80
7.860,00
5.295,00
1.177,50
3.452,00
9.096,00
2.000,00
8.115,01
21.716,15
5.651,00

90,20
89,72
157,20
105,90
23,55
69,04
181,92
40,00
162,30
434,32
113,02

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) µήνες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
γ) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον ∆ήµο Μετεώρων µε το κεφάλαιο “Τεχνικές
Προδιαγραφές” της υπ’ αριθ. 1/2019 του ∆ήµου Μετεώρων, περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Άρθρο 9ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής
α) Κατά τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι
προσφέροντες οφείλουν µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση
συµµετοχής στον ανοικτό διαγωνισµό, της οποίας το ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει
το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., µε
ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε οµάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη
κατάθεσης προσφοράς για µία ή περισσότερες οµάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και
στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική
αξία του είδους της οµάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην οµάδα ή στις οµάδες
που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.
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β) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες:
1) µετά την άπρακτη πάροδο την προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
2) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής
δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ΄αυτών, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και
3) µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄52) εφόσον απαιτείται.
(άρθρο 302 παρ.α του Ν.4412/2016)
γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος
προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα, δηλαδή
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) µήνες. Σε περίπτωση που η διάρκεια
ισχύος της προσφοράς λήγει, ο ∆ήµος Μετεώρων µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
δ) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την
προσφορά του ή δεν προσκοµίσει έγκαιρα τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύµβασης.
ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν στην ένωση.
στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη.
ζ) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισµού σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των
παρασχεθεισών υπηρεσιών 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.
δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
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1) την ηµεροµηνία έκδοσης,
2) τον εκδότη,
3) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
4) τον αριθµό της εγγύησης,
5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
7) 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.
8) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού,
9) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
10) 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 ∆ήµου Μετεώρων και
11) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
στ) 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. ∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης
και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
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 ∆ήµος Μετεώρων και οι σχολικές επιτροπές (Α/θµια
& Β/θµια) υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες.
ζ) Ο ∆ήµος Μετεώρων επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει
τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 10ο
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών -Τιµές
10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και µετά
την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών
ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να
ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της.
Υποβολή προσφορών µόνο σε έντυπη µορφή δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
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10.2 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
10.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο
περιλαµβάνονται:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου
pdf
σύµφωνα
µε
το
άρθρο
8
της
παρούσας
διακήρυξης,
το
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες
και
διαδικασίες
λειτουργίας
του
Εθνικού
Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή
του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής,
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και
του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του).
10.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου « Οικονοµική Προσφορά »
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή).
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
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ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού
να επισυνάψει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο της
οικονοµικής
προσφοράς
το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που
προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη.
Για τις οµάδες των τροφίµων (ελαιόλαδο, κατεψυγµένα λαχανικά,
κατεψυγµένα ψάρια, είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα), φρούτα - λαχανικά), που
η κατακύρωση απαιτεί το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %
στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την
ηµέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο ∆ελτίο
πιστοποίησης τιµών από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα
στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα της οικονοµικής προσφοράς του
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς τη τιµή που
προκύπτει µετά την αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης
για τις οµάδες
των τροφίµων που προσφέρουν
επί της προϋπολογισθείσας τιµής της εκάστοτε
οµάδας. Για τα είδη των λοιπών οµάδων το κριτήριο κατακύρωσης ανά οµάδα και
στο σύνολό τους, είναι η χαµηλότερη τιµή.
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει επί της τιµής , ποσοστό
έκπτωσης 10% για οµάδα φρούτων και λαχανικών προϋπολογισθείσας δαπάνης
π.χ. 8.115,01
€ χωρίς ΦΠΑ 13%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς:
8.115,01€ - (8.115,01€ Χ 0,10 ) = 8.115,01€ - 811,50 € = 7.303,51 €.
Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (προσάρτηµα), τα
κάτωθι:
A. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου,
και να υπογράφεται ψηφιακά από:
α) τον ίδιο τον προµηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
B. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές οι οποίες αφορούν σε οµάδες
ειδών τροφίµων (ελαιόλαδο, κατεψυγµένα λαχανικά, κατεψυγµένα ψάρια, είδη
κρεοπωλείου (νωπά κρέατα), φρούτα - λαχανικά), στις οποίες δεν αναγράφεται
το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης , επί όλης της οµάδας, ολογράφως και αριθµητικώς.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθµητικής.
∆. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για µια ή
περισσότερες οµάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε οµάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει
αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «οµάδας».
Ε. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα,
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπιν
προσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι
δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη
διαφάνεια της διαδικασίας.
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10.3 Τιµές
Α. Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν :
• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ) οι οποίες
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή
• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή
Προσφορές σε άλλο νόµισµα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Β. Για τα είδη των οµάδων ειδών τροφίµων (ελαιόλαδο, κατεψυγµένα λαχανικά,
κατεψυγµένα ψάρια, είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα), φρούτα - λαχανικά)
οι συµµετάσχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να δώσουν επί τοις εκατό (%)
έκπτωση, θα αναγράφεται δε στην προσφορά τους ολογράφως και αριθµητικώς.
Η τιµή χρέωσης θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί από τη µέση διαµορφούµενη
λιανική τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του
Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, το
ποσοστό (%) έκπτωσης που αναγράφεται στην προσφορά του προµηθευτή.
Γ. Για τα είδη των λοιπών οµάδων το κριτήριο κατακύρωσης ανά οµάδα και στο
σύνολό τους, είναι η χαµηλότερη τιµή.
∆. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της
ισχύος προσφοράς και της σύµβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της.
Ε. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
όπως επίσης και κάθε προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή. Από το σύστηµα εκδίδεται
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς.
ΣΤ. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν το σύνολο των τροφίµων της
οµάδας ή των οµάδων που συµµετέχουν όπως αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Άρθρο 11ο
∆ιευκρινίσεις επί της προσκόµισης δικαιολογητικών του ∆ιαγωνισµού
1. Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου µε την ένδειξη
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 10 να προσκοµισθούν στο ∆ήµο Μετεώρων, εντός τριών
(3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς
ως απαράδεκτης, θα προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό
όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία.
2. Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως
περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ∆ήµο Μετεώρων µέσα σε καλά
σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς
µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου Μετεώρων.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η
διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του
διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος των Προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους
διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την
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διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί µέσω του Συστήµατος,
εφόσον τούτο ζητηθεί από το ∆ήµο Μετεώρων πριν από την λήξη της, και κατ'
ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα. Εάν προκύψει θέµα
παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο ∆ήµος Μετεώρων απευθύνει ερώτηµα
προς τους προσφέροντες µέσω του Συστήµατος, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες
εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στο ∆ήµο
Μετεώρων εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν ο ∆ήµος Μετεώρων κρίνει
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και
µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει, όµως, µόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.
4. 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 υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση,
• κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή
δικαστική ενέργεια.
Άρθρο 13ο
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
1.-Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 4), στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αρίθµ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
2.- Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριµένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
3.- Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
4.- Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
5.- Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην
συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
6.- Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω
του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στον ∆ήµο Καλαµπάκας, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο ∆ήµος Μετεώρων µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
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Άρθρο 14ο
Γλώσσα
1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης,
δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στην ανοικτή 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. Ειδικότερα, όλα τα
δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
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, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
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.
4. Κάθε µορφής επικοινωνία µε τον ∆ήµο Μετεώρων, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 15ο
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές
Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές
και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 16ο
Εχεµύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα
1. Ο ∆ήµος Μετεώρων δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονοµικών φορέων, τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά,
των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των
προσφορών.
2. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
3. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
4. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων
ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆.
28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού, κάθε
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει
γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα
συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά,
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις.
5. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να
λαµβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες και
είναι σχετικά µε υπόθεσή του, η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από
αυτές. Το δικαίωµα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την
ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:
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α) µε µελέτη του εγγράφου στο δηµοτικό κατάστηµα Μετεώρων ή
β) µε χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του µπορεί να βλάψει το
πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν
δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Εντός είκοσι (20) ηµερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα
ζητούµενα έγγραφα ή αιτιολογηµένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.
Άρθρο 17ο
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές
και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγή είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν
άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή
τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου
οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο
ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf, το οποίο φέρει εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 363 του
ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστκής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α΄του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• ∆ιαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόµενα στην περ. β΄του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του
ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της
αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του
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παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 18ο
Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
παράλειψη.
Άρθρο 19ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 16-5-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 π.µ.
•
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
•
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 20ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Ε.∆.∆.), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
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2. Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από το ∆ήµο Μετεώρων.
3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως
µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική
Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές
προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 21ο
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια 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 του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης 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 των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε
την διακήρυξη.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή
ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89
ν.4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
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Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόµενου οργάνου, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καλαµπάκας, η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το
άρθρο 17 της παρούσας.
Άρθρο 22ο
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
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
περιγράφονται στο άρθρο 30.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί 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, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος 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,
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) είναι ψευδή
ή ανακριβή, ή
ii)δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 27
(λόγοι αποκλεισµού) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής
του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, η
διαδικασία µαταιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού της Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 23ο
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παρούσα
διακήρυξη, 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 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 30.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Άρθρο 24ο
Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
1.- Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
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του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.- Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης
που
οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων,
κατά
περίπτωση,
των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
3.- Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός,
σύµφωνα µε το άρθρο 24.2., θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
4.- Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.
4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
5.- Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
ως άνω περιπτώσεις.
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6.- Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 24.1. & 24.2 µπορεί να προσκοµίζει
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
7.- Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8
και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
8.- Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Άρθρο 25ο
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο.
Άρθρο 26ο
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
του άρθρου 24 της παρούσας διακήρυξης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα
ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου
του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
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Άρθρο 27ο
Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη
σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης,
η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 24 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 1, απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα).
- Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ: διαχειριστές.
- Α.Ε.: ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ελλείψει ποινικού µητρώου προσκοµίζεται ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για
το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή
οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα
αδικήµατα αυτά. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από
τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
β) για την παράγραφο 2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους -µέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ηµεροµηνία υποβολής τους.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλα τα ταµεία στα οποία
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος και όχι µόνο τους
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).
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Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και
επικουρικής θα υποβάλλονται ως εξής:
-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν.
-Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.): όλων των µελών και του προσωπικού.
-Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.): µόνο των οµόρρυθµων µελών και του
προσωπικού.
-Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.): των διαχειριστών (και όποιος άλλος
εταίρος ορίζεται από
το καταστατικό πως δεσµεύει την εταιρία µε την υπογραφή του) και του
προσωπικού.
-Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.): θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας µόνο για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο (και όποιος άλλος
εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσµεύει την εταιρία µε την υπογραφή του)
και για το προσωπικό που απασχολούν.
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου
αναδόχου, στην οποία θα αναφέρεται ονοµαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών
φορέων στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριας και επικουρικής
ασφάλισης η επιχείρηση.
γ) για την παράγραφο 3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή
∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή,
που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει έδρα η
επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της
χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές
των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό τη διαδικασία που
πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό.
- Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 3 λόγοι αποκλεισµού.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3.
ε) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 28 (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης
έκδοσης το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
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αποσφράγισης των προσφορών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο.
ζ) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/νόµιµου εκπροσώπου.
η) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης,
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
θ) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19
παρ. 2 του ν. 4412/2016.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται ανωτέρω κρίνονται α) κατά την υποβολή της
προσφοράς, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και γ) κατά τη
σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016 .
Στη φάση αυτή κρίνεται το δικαίωµα συµµετοχής α)κατά την υποβολή της
προσφοράς, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Εποµένως τα
δικαιολογητικά που θα προσκοµιστούν από τον προσωρινό ανάδοχο προς απόδειξη,
πρέπει να ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς ( ηµεροµηνία κατάθεσης
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του ΤΕΥ∆ ) και να είναι σε ισχύ και κατά την υποβολή τους ως δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Καλό δηλαδή θα είναι οι οικονοµικοί φορείς, τα δικαιολογητικά στα οποία
αναφέρεται χρόνος ισχύος (π.χ. φορολογική , ασφαλιστική ενηµερότητα) να τα
έχουν εκδώσει την ηµέρα υποβολής προσφοράς τους, ώστε να καλύπτουν τη
χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς, διότι θα πρέπει να τα καταθέσουν στη
φάση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης εφόσον κηρυχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι .
Σε περίπτωση που κάποιο έχει ήδη λήξει κατά την υποβολή του ως δικαιολογητικό
κατακύρωσης θα πρέπει να επανεκδοθεί και να κατατεθεί επιπλέον και το ισχύον.
Τα δικαιολογητικά, τα οποία στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν
προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, (π.χ. Ποινικό µητρώο, πιστοποιητικά δικαστηρίων)
θα γίνονται δεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον έχουν ηµεροµηνία έκδοσης όχι
προγενέστερη του τριµήνου από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης κατάθεσής τους.
Σηµείωση ότι στον εν λόγω διαγωνισµό αναφορικά µε την υποχρέωση υποβολής
εγγράφων γίνονται αποδεκτά τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου
1 του Ν.4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: δηλαδή ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων
µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες στη διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις του
Ν.1599/86, πρέπει να υπογράφονται
• από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή
• όταν πρόκειται για εταιρεία, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
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δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο
πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του
ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον
αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως
είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.
Άρθρο 28ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την
αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Ο ∆ήµος Μετεώρων 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, µέσω συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ και µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος
Μετεώρων δεν την κοινοποιήσει 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) παρέλθει 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) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του
Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που µε υπεύθυνη δήλωση δεσµεύθηκε να
προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.
3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο
∆ήµος Μετεώρων προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
4. 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 του ∆ήµου Μετεώρων 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.
Άρθρο 29ο
Σύµβαση
1. Η σύµβαση καταρτίζεται 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 ∆ήµο Μετεώρων, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 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 προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών.
- Την συµφωνηθείσα τιµή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου.
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2.

3.

4.

5.

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ήµου από το ∆ήµαρχο. Το αντικείµενο
της σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύµβαση
τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 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.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται, µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό
(10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 30ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών
από την υπογραφή της και λήγουσα την προτεραία της ηµεροµηνίας αυτής του έτους
2020 (12µηνη διάρκεια).
Επίσης, στην περίπτωση που µε τη λήξη της ηµεροµηνίας της σύµβασης δεν έχει
εξαντληθεί το συµβατικό ποσό, οι φορείς έχουν το δικαίωµα να παρατείνουν τη
χρονική ισχύ της σύµβασης για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες µε απλή
έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της προµήθειας σε άλλο
προµηθευτή, εφόσον αυτή χωρήσει εντός του ως άνω διµήνου και όχι πέραν αυτού.
Άρθρο 31ο
Τρόπος Πληρωµής

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των τµηµατικών
παραδόσεων των υλικών. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την
προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να
προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών, µε κάθε
τιµολόγιο που εκδίδει το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών (Πινάκιο) το οποίο
εκδίδεται από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων και αναγράφονται σε αυτό οι τιµές των τροφίµων σύµφωνα µε το οποίο
εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής.
2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις ( υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
κ.α.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., ή υποχρεώσεων, καθώς και η
δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής.
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.
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Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου
του ∆ήµου.
Άρθρο 32ο
∆ηµοσιεύσεις
1. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
2. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
3. ∆ιακήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε µία (1) εβδοµαδιαία και δύο
(2) ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού.
4. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
5. Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosmeteoron.com.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 33ο
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
1. H παραλαβή των τροφίµων γίνεται από τις Επιτροπές που έχουν οριστεί µε
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των τροφίµων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
2. Η µεταφορά και παράδοση του τροφίµων θα γίνεται τµηµατικά 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
3. Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
4. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή
παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση
τον ανάδοχο.
5. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές
παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
6. Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο µέρη.
7. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
8. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στους παιδικούς σταθµούς, τα ΚΑΠΗ και
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Μετεώρων.
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Άρθρο 34ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
1. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της
παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας και εφόσον η
καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να
πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%)
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού & ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης του προµηθευτή.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα τρόφιµα µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής,
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρερχόµενο χρονικό
διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιµα, ο διαγωνισµός ή τα
αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του Προέδρου ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε
ανωτέρα βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί
το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο
οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει
υπέρ του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 35ο
Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση.
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής
ποσότητας των τροφίµων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 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.
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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 παράδοση 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 του φορέα 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται
πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα
χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.
3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των
καυσίµων που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, µε την
προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 36ο
Κρατήσεις
Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου,
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κ.α.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., ή υποχρεώσεων,
καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο
λογαριασµό του.
Άρθρο 37ο
Λοιποί Όροι
Η παρούσα διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύµβασης της προµήθειας.
Η σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συµβαλλόµενο µέρος οποιουδήποτε από
τα δικαιώµατα της σύµβασης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση του από αυτά.
Η ακυρότητα µέρους της σύµβασης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της
σύµβασης.
Η υπογραφή της σύµβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει.
Τα υπογράφοντα τη σύµβαση µέρη κατά ρητή δήλωση τους έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν.
Άρθρο 38ο
Λύση - Καταγγελία Σύµβασης
Ο ∆ήµος Μετεώρων δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί την σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή,
παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας,
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β. Ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς
την άδεια του ∆ήµου.
γ. Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
δ. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση του επαγγέλµατος του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα.
Άρθρο 39ο
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα
είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων,
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 τη χρήση για την οποία τα προορίζουν ο ∆ήµος.
2. Ο ∆ήµος 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 του ∆ήµου κάθε
ποσότητα τροφίµων που προµήθευσε, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες,
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό προϊόντων που πρέπει να
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και
αποστολής στο ∆ήµο, των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν
τον προµηθευτή.
3. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων
τροφίµων, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
Άρθρο 40ο
Επίλυση διαφορών
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν. 3463/2016 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄),
Ν.3852/2010, και του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ
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