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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΖΛΔΙΑ
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ -ΚΡΔΣΔΝΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ
Γιεύθςνζη: Αγίος Γεωπγίος 22 – Κπέζηενα
Πληποθοπίερ: Δςγενία Φ. Φπονά
Τηλέθωνο: 2625023554 – 2625360027
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9ης ζπλεδξίαζεο (δηα πεξηθνξάο)
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, έηνπο 2020
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 88
ΘΔΜΑ: «ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΟΤ 2020»
ηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, ζήκεξα ηελ 29η ηνπ
κελφο Μαΐοσ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα 11:00 π.μ., ζπλήιζε ζε ηακηική
ζπλεδξίαζε ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, κεηά
απφ ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3605/25-05-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 /Α) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιεθζέληα κέηξα
γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 4653/2019
θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεπρ. Α΄) θαη φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ έγγξαθε πξφζθιεζε.
Απφ ηα ζπλεκκέλα έληππα πνπ ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ
ηειεθσλεκάησλ ησλ κειψλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηε γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν φηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο δηα πεξηθνξάο, ήηνη έσο ηελ 30ε Μαΐνπ 2020 ηνπ ελφο
δεπηέξνπ (1/2) ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο1, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7) μελών ηεο δήισζαλ
παξφληα ηα επηά (7) μέλη, δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Μπαιηνχθνο Γηνλχζηνο, Πξφεδξνο
2. Γάγθαξεο Ισάλλεο
3. Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο
4. Σνπξήο Γεψξγηνο
5. Βαζηιφπνπινο Παλαγηψηεο
6. Γεκεηξνπιφπνπινο Παλαγηψηεο
7. Υαηδφπνπινο Γεψξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
-

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο ηήξεζε ε αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο
Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ, Δπγελία Φ. Υξνλά. Μεηά απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν
Πξφεδξνο γηα ην έβδομο (7ο) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ηελ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Κχξηνη χκβνπινη, ην ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηελ παξαθάησ κειέηε κε
1

ΠΝΠ ΦΔΚ 75 Α΄ άπθπο 43 παπ. 1
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ηίηιν: « Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ εηδψλ ζίηηζεο θαη παξνρήο ζε είδνο έηνπο 2020».
Ζ ελ ιφγσ κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ εηδψλ ζίηηζεο θαη παξνρήο ζε είδνο, γηα ηνλ
Γήκν θαη γηα ην Ν.Π.Γ.Γ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ -ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ,
ηελ Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Β/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ . Ο
ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε : 60.747,07€.
Ο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:
α) Γήκνο : 30.530,00 €
β ) ΝΠΓΓ : 27.700,00 €
γ) Α/ζκηα ζρνιηθή επηηξνπή :1.678,05 €
δ) Β/ζκηα ζρνιηθή επηηξνπή: 839,02 €
Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκνπ Ν.4412/16 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.
Με ηελ ζεκεξηλή ζαο απφθαζε πξέπεη:
1. Να εγκπίνεηαι ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ όπωρ αςηέρ αποηςπώνονηαι ζηην μελέηη
2. Να καηαπηίζεηε ηοςρ όποςρ διακήπςξηρ ηος ζςνοπηικού διαγωνιζμού
Ο δηαγσληζκφο απαηηεί λα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ) ε δηαθήξπμε, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ) (άξζξν 121)
3. Να οπίζεηε ηα μέλη ηηρ επιηποπήρ διαγωνιζμού (παπ. 1 ηος άπθπος 221 ηος
Ν.4412/16)
Ο πξντζηάκελνο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δηελήξγεζε ηελ θιήξσζε (άξζξν 26
ηνπ Ν. 4024/11) ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο:
ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΑ: Υξηζηνπνχινπ Μαξία ΣΔ22 σο πξφεδξνο, Σξηαληφπνπινο Υαξάιακπνο ΣΔ19 θαη Μαληάο
Παλαγηψηεο ΓΔ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΙΚΑ: Κνξδνλνχξε Βεινχδσ ΣΔ17, Γνπιαβέξε Δπξπδίθε ΓΔ1, Βιαζζνπνχινπ
Γήκεηξα ΓΔ1 .
Με βάζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ν Πξφεδξνο, δήηεζε απφ ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Κχξσζεο Κψδηθα ∆ήµσλ θαη
Κνηλνηήησλ θη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.
3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 Α΄) θαη ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 9.α.
ηνπ Ν. 4625/2019 (ΦΔΚ 139 Α΄), ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεπρ. Α΄), ηελ ππ. αξηζ.
40/20930-2020 (ΑΓΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθχθιην, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο απφ 12-122012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 4111/13 (Α΄18) ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 5, 26, 54, 116 θαη 117 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄): «Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων,
Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» ην ζέµα εηέζε
ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ζηελ δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπνζεηήζεθαλ
κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θη φια ηα κέιε ςήθηζαλ ΝΑΙ ζχµθσλα µε ηελ εηζήγεζε,
νπφηε, ΟΜΟΦΩΝΑ….
Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι
1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Προμήθειας ηροθίμων ειδών ζίηιζης και
παροτής ζε είδος έηοσς 2020 για ηις ανάγκες ηοσ Δήμοσ και ηων Νομικών Προζώπων
έηοσς 2020, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ εληαία κειέηε θη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2. Οξίδεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16) γηα
ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα σο εμήο:
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ΣΑΚΣΙΚΑ: Φπιζηοπούλος Μαπία ΤΔ22 ωρ ππόεδπορ, Τπιανηόποςλορ Φαπάλαμπορ ΤΔ 19
Πληποθοπικήρ και Μανηάρ Παναγιώηηρ ΓΔ Γιοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΙΚΑ: Κοπδονούπη Βελούδω ΤΔ17, Γοςλαβέπη Δςπςδίκη ΓΔ1, Βλαζζοπούλος
Γήμηηπα ΓΔ1 .
3. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δεκφζηνπ ζπλνπηηθνχ
θαησηέξσ:

δηαγσληζκνχ θη σο

Ο Γήκαξρνο ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΔΣΔΝΧΝ
δηαθεξχζζεη
ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:
«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ »
Δλδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 61.709,50 € (κε ΦΠΑ 13% & 24%)
CPV:15800000-6
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε :
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ΤπεξεζηψλΠξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο
θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο σο
άλσ πξνκήζεηαο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο
Έρνληαο ππ‟ φςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ:
1. Σνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο».
 Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ-Πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
 Σνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.
4412/2016.
 Σνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ 112 Α/13-07-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ N. 4013/11 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) : χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα
ηνπ άξζξνπ 4 παξ.3 εδαθ.7 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16
 Σνπ άξζξνπ 1 ππνπαξαγξ.Ε5 ηνπ Ν. 4152/13 ( άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2011/7) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ
λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ
αξρψλ
 Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-14) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ 318/1992 (Α‟ 161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο».
 Σνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167 Α/23-7-2013): Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο
ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο
παξαθξάηεζεο θφξνπ.
 Σηο πξνηάζεηο ππ‟ αξηζκ.................... απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο
 Σελ κε αξηζκ. ........................../2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο, θαζψο θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο (ΑΓΑ:........................................) κε
ηελ νπνία επηιέγεηαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο, εγθξίλνληαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (κειέηε- ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο παξ. 7 άξζξν 54 Ν. 4412/2016), θαζνξίδνληαη νη φξνη ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ (άξζξν
72 Ν. 3852/2010), επηιέγεηαη ην θξηηήξην αλάζεζεο (πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
κφλν βάζεη ηηκήο – άξζξν 86 Ν. 4412/2016) ηεο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
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Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ   Δ Ι
ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο (θιεηζηέο) πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε κε ηίηιν
«Προμήθεια ειδών τροφίμων» έτοσς 2020
- Ζ πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ θαη θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ , εηδψλ καλαβηθήο, εηδψλ
παληνπσιείνπ θαζψο θαη εηδψλ αξηνπνηείνπ γηα ηα 1.500 άηνκα επηζθέπηεο πνπ πξνβιέπεηαη λα θηινμελεζνχλ
ζηελ καζεηηθή εζηία Κξεζηέλσλ ( πξφγξακκα ΚΠΔ-εκεξηδεο –ζεκηλάξηα-εθδειψζεηο-θηινμελίεο- ) γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 12 κελψλ θαη ε παξνρή ζε είδνο (θξέζθνπ γάιαθηνο) 55 κφληκσλ ππαιιήισλ δηθαηνχρσλ, ζχκθσλα
κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 53361/2-10-2006 Κ.Τ.Α «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» θαη ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4483/2017 ,
θαζψο θαη είδε ηξνθίκσλ καθξάο δηάξθεηαο γηα ην θνηλσληθφ παληνπσιείν.
- Ζ πξνκήζεηα εηδψλ ιεηηνπξγίαο ζηζηηίσλ γηα ηα 87 παηδηά ησλ ηξηψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ (Κξέζηελα,
Μαθξίζηα, Καιιίθσκν)
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ -ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ &
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ , ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Τ1α./Γ.Π.ΟLK.76785 ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ε παξνρή ζε είδνο (θξέζθνπ γάιαθηνο) πέληε ππαιιήισλ δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηελ ππ΄
αξηζκφ 53361/2-10-2006 Κ.Τ.Α «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο»θαη ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4483/2017 θαζψο θαη ιεηηνπξγίαο
ζηζηηίσλ απφξσλ δεκνηψλ.
- Ζ παξνρή ζε είδνο (θξέζθνπ γάιαθηνο) 6 εξγαδνκέλσλ δηθαηνχρσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ
πνπ απαζρνινχληαη ζηελ Α‟ βάζκηα ζρνιηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 53361/2-10-2006 Κ.Τ.Α
«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κέηξα
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» θαη ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4483/2017 .
- Ζ παξνρή ζε είδνο (θξέζθνπ γάιαθηνο) 3 εξγαδνκέλσλ δηθαηνχρσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ
πνπ απαζρνινχληαη ζηελ Β‟ βάζκηα ζρνιηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 53361/2-10-2006 Κ.Τ.Α
«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κέηξα
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» θαη ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4483/2017 .
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο γλσκνδνηηθήο
επηηξνπήο. Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ε νπνία ζπλεζηήζε κε ηελ κε αξηζκφ ............../2020 απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε πνπ
επηζπλάπηεηαη.
Άξζξν 1ν :Αλαζέηνπζα Αξρή
1. Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ.
2. Αξκφδηα Τπεξεζία: Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Σαρπδξ. Γ/λζε :Αγίνπ Γεσξγίνπ 22, Κξέζηελα
Σειέθσλν:2625360032
fax: 2625024460
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε : dkresten@otenet.gr
Άξζξν 2ν : Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο ππφ ηνπο φξνπο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα θάζε είδνο
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα λα επηιέμεη κεηνδφηε, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, ε νπνία δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλάζεζεο.
Άξζξν 3ν :Πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο-Υξεκαηνδφηεζε
1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.747,07 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
2.

Οη δηαγσληδφκελνη κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην σο
άλσ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αλάζεζεο.

3.

Ζ αλάζεζε γηα ηνλ Γήκν κε CPV:15800000-6 ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 20-6063.003,25-6063.003,306063.003,35-6063.003,70-6063.005 θαη 70-6481.001 πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ελψ ππνιεηπφκελεο
πηζηψζεηο ζα βαξχλνπλ ην έηνο 2021 σο εμήο: (2020:19.780,00 & 2020:10.750,00€)
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4.

5.

Ζ αλάζεζε γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο
κε CPV:15800000-6 ζα επηβαξχλεη ηνπο Κ.Α. 15-6063.0003 θαη 15-6481.0007 πξνυπνινγηζκνχ έηνπο
2020 ελψ ππνιεηπφκελεο πηζηψζεηο ζα βαξχλνπλ ην έηνο 2021 σο εμήο: (2020:21.200,00 &
2021:6.500,00€).
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ δήκνπ.

Άξζξν 4ν :Υξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, δηεχζπλζε Αγίνπ Γεσξγίνπ 22, κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ζηηο 09/07/2020, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
11.30. π.κ. ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα απηή Δπηηξνπή, ελψ θακία πξνζθνξά δελ
γίλεηαη δεθηή κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο, εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο
δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή.
Δάλ ν δηαγσληζκφο δε δηεμαρζεί ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε εκεξνκελία, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ζα επαλαιεθζεί
ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηελ ίδηα ψξα.
Άξζξν 5ν : Σξφπνο δηάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.andritsainas-krestenon.gov.gr
2. Ζ δηαθήξπμεο θαη ε κειέηε είλαη επίζεο αλαξηεκέλε ζην ΚΖΜΓΖ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ)
Άξζξν 6ν: εηξά Ιζρχνο ησλ Δγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ε αλάζεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη δε θαηά ζεηξά
ηζρχνο ηνπο ηα εμήο:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ
2. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε κειέηε
3. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
Άξζξν 7ν: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο
1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη λφκηκα αζθνχλ ηελ θαηαζθεπή ή εκπνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνη θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
2. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο:
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
3. Γηα ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
o Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε (άξζξν 93 ηνπ Ν.
4412/2016)
o Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο φια ηα κέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έλαληη ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 254 παξ.5 ηνπ Ν. 4412/2016)
o Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπο. αιιά ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί ζπζηάζεσο
Κνηλνπξαμίαο, εθ‟ φζνλ θαηαζηνχλ αλάδνρνη.
o Οη δηαγσληδφκελεο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά εθπξνζσπνχκελεο απφ Νφκηκν
Δθπξφζσπν, πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα πξάμεη ηνχην, απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Ζ θνηλή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια
ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
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o Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ζπγθξνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο φισλ ησλ κειψλ ηνπο (εηαίξσλ ηεο
έλσζεο), κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπο. Μεηαμχ
άιισλ νξίδεηαη θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη ν πληνληζηήο/ επηθεθαιήο ηεο έλσζεο αιιά θαη ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε.
o ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αδπλακίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα
ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή
πξνζθνξάο. Δάλ ε παξαπάλσ αδπλακία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλσηέξαο βίαο, πξνθχςεη θαηά ην
ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο,
κε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο σο Πξντζηακέλεο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε
αλσηέξσ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε
ιακβάλεηαη απφ ην δεκνηηθφ πκβνχιην.
Άξζξν 8ν :Απνθιεηζκφο ππνςεθίσλ (άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16)
 Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο
βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 195 ηεο 25.6.1997,
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο
25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215).
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ
ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ν
Γήκνο:
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη
β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
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Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληνο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο.
4. Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ κπνξεί λα απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) εάλ κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18,
β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ,
γ) εάλ δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79,
ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
ζ) Δάλ ν Γήκνο κπνξεί λα απνδείμεη, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ.
6. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ
απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ν Γήκνο κπνξεί λα
απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο
παξ. 4.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη αλσηέξσ ιφγνη ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε
θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
Άξζξν 9ν : Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (άξζξν 96 ηνπ Ν.4412/16)
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ
γξαπηή ζθξαγηζκέλε(θιεηζηή) πξνζθνξά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο
παξνχζεο.
2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζηνλ Γήκν κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ αλαθεξφκελε ψξα ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ απνζθξάγηζε.
3. Ζ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη
εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ
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νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε
πξνζθνξά.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα
απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.
Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ θαη δελ ππνρξεψλεηαη λα παξαιάβεη
νπνηνλδήπνηε θάθειν ή έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή άιιε ππεξεζία, αθφκα θαη
εάλ εηδνπνηεζεί έγθαηξα.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ην λφκηκν
εθπξφζσπν απηψλ.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.

Άξζξν 10ν : Γιψζζα
1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. Σα ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή.
3. Πηζηνπνηεηηθά ή ινηπά ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζε γιψζζα εθηφο ηεο
ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λνκίκσο επηθπξσκέλε κεηάθξαζε, ζχκθσλα κε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία.
4. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά θαη δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο
εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο
“Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05- 10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84) (A' 188),
ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Σα πξσηφηππα απηά ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην
αξκφδην πξνμελείν είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π. θαη 53 θαη ηνπ άξζξνπ
36 παξ. 2 πεξ. γ. ηνπ Κψδηθα πεξί δηθεγφξσλ (Ν.Γ 3026/1954 θαη Ν 4194/2013). ε πεξίπησζε
δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή.
5. ε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο
πξνζθέξνληαο ηελ κεηάθξαζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο
πξνζθνξάο.
Άξζξν 11ν : Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ (άξζξν 97)
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ρξνληθφ δψδεθα κελψλ (12)
κελψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 12ν: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο - Αληηπξνζθνξέο

Γελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε αληηπξνζθνξψλ, ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο
ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άξζξν 13ν : Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ (άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/16)
Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
1. Ζ νπνία απνθιίλεη ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο (θάθεινο δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). Οκνίσο Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν
απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο δηαθήξπμεο.
3. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ
άξζξν.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ
θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά.
Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη
ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
Πξνζθνξά ππφ αίξεζε.
Πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο
Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ Πξνζθεξφκελε Σηκή, ή/θαη εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο
πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηεο πιελ ησλ εληχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο.
Γίλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Οξίδεη ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ.
Γελ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ
βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο.
Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ
πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ησλ.

Άξζξν 14ν : Πεξηερφκελα Πξνζθνξάο (άξζξν 92 ηνπ Ν.4412/16)
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά (δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά- θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α) ε ιέμε Πξνζθνξά,
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,
δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ),
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
7. Καηά ηελ ψξα ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηε
ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
8. Ο Φάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο (ππν) θαθέινπο:
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» φπνπ πεξηιακβάλεηαη
ζπκπιεξσκέλν ην ηππνπνηεκέλν έγγξαθν ΣΔΤΓ θαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ,
ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ
ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
ην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο παξνπζηάδεηαη ην ηππνπνηεκέλν έγγξαθν ΣΔΤΓ
β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
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Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
9. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ
έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη
φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηε θξίζε ηνπ νξγάλνπ
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
10. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ
απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο
ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ.
11. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε
δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ηεο πξνζθνξάο.
12. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο.
Άξζξν 15ν : Πεξηερφκελν θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» (άξζξν 93)
Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηέρεη: πκπιεξσκέλν ην
ηππνπνηεκέλν έγγξαθν ΣΔΤΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ.4412/2016 (Α147), ηελ Απφθ.
158/2016 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Σεχρνο Β’ 3698/16.11.2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο Γεκφζηαο
χκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε επηβεβαηψλνληαο:
Α. Όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο
(παξ.1 άξζξν 73):
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (A' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλεξγεία
ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309
ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215).

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ. Δηδηθφηεξα, ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.),
νη δηαρεηξηζηέο,
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ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ν Γηεπζχλνληαο χκβνπινο, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Β. Όηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ
ηδίσλ σο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ (παξ. 2 άξζξν 73)
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
2. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ φζν ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ
3. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ην
αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν
αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γ. Όηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. Όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/16 (παξ. 2 άξζξν 18)
2. Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ (πεξ.β παξ. 4 άξζξν 73)
3. Όηη δελ ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ
4. Όηη δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν.4412/16, απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
5. Όηη θαηά ηελ εθηέιεζε πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
6. Όηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο, ή φηη δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο
7. Όηη δελ επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
8. Όηη δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηα
ηνπ.
9. Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη
ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
10. Όηη νπδέπνηε έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ εηο βάξνο
ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απφ νπνηνδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
11. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ ηεο
Αλαζέηνπζα Αξρή, καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
12. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη δέρνληαη
αλεπηθχιαθηα.
13. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζεο.
Γ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
Δ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Σ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ.
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Άξζξν 16ν : Πεξηερφκελν θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» (άξζξν 94)
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο , επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο:
1) Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, ν
θαηαζθεπαζηήο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ην πηζηνπνηεηηθφ CE ή ηζνδχλακν ηνπ πιηθνχ,
Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο «θαηαζθεπήο ηνπ
εξγνζηαζίνπ καο».
2) Τ.Γ. ηνπ Ν.1599/86 φπνπ ζα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο
3) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
4) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
30 ηεο Γηαθήξπμεο
5) Τπεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, φπνπ ζα δειψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ
ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ην ειάρηζην έλα (1) έηνο.
Άξζξν 17ν : Πεξηερφκελα θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο ηνπ αξρηθνχ θαθέινπ πξνζθνξάο,
φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ε επηγξαθή „Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ
πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ έηνπο 2020‟
ηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο επί % ζηελ ηζρχνπζα κέζε ιηαληθή ηηκή φπσο απηή
πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηκήκα εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο γηα ηα είδε
θξενπσιείνπ & θαηεςπγκέλσλ θαη καλαβηθήο θαη επί ηεο %ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή ηεο κειέηεο γηα ηα είδε
αξηνπνηείνπ θαη παληνπσιείνπ.
Σα πξνζθεξφκελα πνζνζηά έθπησζεο, αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ε πεξίπησζε δε δηαθνξάο,
ππεξηζρχνπλ νη νινγξαθφκελεο ηηκέο.
Αθφκε γηα ηα είδε παληνπσιείνπ ζα πξνζθνκηζηεί πίλαθαο κε ηα πξνζθεξφκελα είδε αλά κάξθα είδνπο ε νπνία
ζα ζπλνδεχεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Απαξαίηεηε είλαη επίζεο ε αλαγξαθή ηεο ηειηθήο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ην Φ.Π.Α., φζν θαη ε αλαγξαθή
ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε (€) επξψ.
Άξζξν 18ν : Σηκέο πξνζθνξψλ
1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ηα είδε, γηα ηα νπνία νη δηαγσληδφκελνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
2. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη νη πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο. ε πεξίπησζε πνπ
αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο, ζα δηνξζψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, αθνχ εηδνπνηεζεί απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή.
3. Ζ πξνζθεξζείζα ηηκή ζα είλαη ζε επξψ (€) θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή θαη ηεο ηπρνχζαο παξάηαζεο.
4. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηε κειέηε.
5. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Σν γεληθφ ζχλνιν
ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή
κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
6. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λφκηζκα ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
7. ηελ ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ε παξάδνζή
ηνπο ζε άξηζηε θαηάζηαζε.

Άξζξν 19ν : Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
1. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, φπσο νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.
Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ
ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
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Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ
έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη
ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη
παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο
πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4412/2016.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ
αληηζηνίρσο.
Πάλσ ζε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο πξνζθνξάο. Ο αχμσλ
αξηζκφο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ή δελ είλαη ζχκθσλνη πξνο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη.
2. Σα επηκέξνπο ζηάδηα ζηελ δηαδηθαζία, έρνπλ σο εμήο:
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν.
Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξφπν πνπ λα
θαίλεηαη εάλ είλαη ζχκθσλα ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ
ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην
παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην
ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα (
ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ)
β) ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθαλ.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν πνπ ζα
νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.( ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηκσλ
εκεξψλ)
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ην αξκφδην φξγαλν κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη
αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηαρσξεί ζην
ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο
αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. )
Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα α) θαη β) νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη.
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ (άξζξν 117 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16).
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ (νξηζκφο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο καδί κε ηα
πξαθηηθά.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 23 ηεο
παξνχζεο).
3. Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα
εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο δελ
ζα εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δελ ζα είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δελ ζα
ζίγεη ηα έλλνκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ή δελ ζα βιάπηεη ην ζεκηηφ
αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ ίδηα κέξα ιφγσ
πιεζψξαο πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ηεο ζπλεδξίαζεο, αθνχ πξψηα πξνβεί ζηελ
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θαηαγξαθή ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηε λέα εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα
νινθιεξσζεί ε εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζα απνζθξαγηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ
επηηπρφλησλ.
5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 ηνπ Ν. 4412/16).
Άξζξν 20ν : πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή
ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα
ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 Ν.4412/16
2. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην
γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνππνινγηζζείζαο αμίαο
κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνππνινγηζζείζαο αμίαο απφ
100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν 104 Ν.
4412/2016)
Άξζξν 21ν : Κξηηήξηα επηινγήο
Α. Καηαιιειφηεηα: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Γελ απαηηείηαη………
Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Γελ απαηηείηαη……..
Άξζξν 22ν : Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο
αλάζεζεο, φηη αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ο θάθεινο
παξαιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ή ζε πεξίπησζε ειιείςεσλ, αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16.
2. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ ΓήκνπΟηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί είηε λα θαηαθπξψλεη, είηε λα καηαηψλεη ηελ ζχκβαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν.4412/2016.
3. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε, εθφζνλ επηζπκνχλ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 23ν : Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο (άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16)
1. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.
2. Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν
ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
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Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
3. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ απηά έρεη ιήμεη,
λα ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,. (Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα λα δηαπηζησζεί φηη δελ
έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8).
4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί
ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 26 ηεο παξνχζεο.
5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 24ν : Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο
1. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») νθείιεη λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:
- Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ), ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ
πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηεο παξνχζεο.
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:
- θπζηθά πξφζσπα
- δηαρεηξηζηέο ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ
- δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΔ
- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη δηαρεηξηζηέο θαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
- Πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ
ηδίσλ σο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά ηφζν ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηνδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φζν θαη ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ, εθφζνλ ππάξρεη
ππνρξέσζε αζθάιηζεο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 258/05 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη ΑΔ εηαηξείεο, είλαη
ππνρξεσκέλεο λα αζθαιίζνπλ ζηνλ ΟΑΔΔ ηα κέιε ηνπ Γ.., εθφζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά πνζνζηφ 3%
ηνπιάρηζηνλ.
 Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
κέινπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ
θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο
 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο
θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ.
 Βεβαίσζε ΔΠΔ πεξί κε επηβνιήο πξάμεσλ πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
ηηο δειψζεηο δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή θαζψο θαη δελ
επηηξέπεηαη θακία αλαγξαθή, ε νπνία ζα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-14), ηα δηθαηνινγεηηθά, αληί πξσηνηχπσλ ή
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ δχλαηαη, λα ππνβιεζνχλ σο επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ
εγγξάθσλ. Οκνίσο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα
φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α‟ ηνπ λφκνπ. Οκνίσο,
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
εκεηψλεηαη φηη:
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α) ηα κε επθξηλή θαη δπζαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά (π.ρ. κε επαλάγλσζηε ζθξαγίδα,
ππνγξαθή, εθδνχζα αξρή, νλνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληα, εκεξνκελία εγγξάθνπ θιπ) θαη
β) ε ππνβνιή πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ θσηναληηγξάθσλ επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο.
γ) Αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κψδηθα ησλ δηθεγφξσλ πξέπεη
λα θέξνπλ ην εηδηθφ έλζεκν πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
δ) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη γξακκέλα ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
ε) Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
ησλ πξνζθνξψλ
Άξζξν 25ν : Δλζηάζεηο – Παξάβνιν (άξζξν 127)
1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε
πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
2.Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ – Δπηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ (άξζξν 221,παξ.1 πεξ.ε θαη παξ.11 πεξ. α) εληφο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Σν γλσκνδνηηθφ
φξγαλν- Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ κε αξηζκφ .................../2020 (ΑΓΑ:
..................................) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Άξζξν 26ν : Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16)
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη θαη θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιν ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε κέιε ηεο Γ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε
ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ)
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε
εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ)ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο
θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η)
ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
Οη εγγπήζεηο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθξάζεηο.
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
Άξζξν 27ν : Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο (άξζξν 106 Ν4412/16)
1. Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
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α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ
Ν.4412/16).
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε (άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Ν.4412/16),
2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη
ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηνλ Γήκν Κέξθπξαο ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ιήμεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα
αξρή θξίλεη η, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα δηαθνξεηηθά (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 97)
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ν Γήκνο
κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη
αλάινγα ην απνηέιεζκα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή
ε παξάιεηςε.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16
Άξζξν 28ν : Δθηέιεζε χκβαζεο
1. Δθαξκνζηέα λνκνζεζία: Καηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο, β) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
2.Όξνη: Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 130 ηνπ Νφκνπ)
3.Σξνπνπνίεζε: Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε ή ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Νφκνπ.
4. Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 133 ηνπ Νφκνπ)
Ο Γήκνο δχλαηαη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιιεη ηελ ζχκβαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132, β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν
ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε
νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
Αληίζηνηρα, ν δήκνο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά κηα
δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7
ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (A' 115).
Άξζξν 29ν : Σξφπνο πιεξσκήο-Κξαηήζεηο
1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή
ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ ζα
ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά,
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο,
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16.
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή .
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο
1. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο φπσο
ηζρχνπλ.
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2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ππνπαξαγξ.Ε5 ηνπ Ν. 4152/13 (άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2011/7), ε
πξνζεζκία πιεξσκήο νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ γηα πιεξσκή εγγξάθνπ.
Άξζξν 30ν : Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ (άξζξν 203)
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κέζα ζηελ
θαζνξηζκέλε πξνζεζκία (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/16),
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα
ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ
ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 Ν.4412/2016.
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ
πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε
ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 31ν : Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ (άξζξν 206)
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ππνγξαθή ηεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο
1. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο
πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 206 ηνπ Ν.4412/16.
2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο,
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Άξζξν 32ν : Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο
1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην
νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/16
Άξζξν 33ν : Παξαιαβή πιηθψλ
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Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε παξαιαβή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11 ηνπ Ν.4412/16 απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή.
 Σα πξνο παξάδνζε είδε πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηά πνπ πξνζθέξζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη
πξνηηκήζεθαλ απφ ην Γήκν, ζηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα, ζπζθεπαζία θαη ηηκή, πνπ απνθαζίζζεθε κε ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε.
 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
παξαιακβάλεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη
απηφ θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208, 209 θαη 213 ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 34ν : Δκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 21 Ν.4412/2016)
ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά πεξηέρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε
ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψζεη
επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα».
Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ή ζε ζηνηρεία πξνζηαηεπφκελα απφ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο.
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο,
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο.
Άξζξν 35ν : πκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο
Ο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ δηθαηνχηαη, αηηηνινγεκέλα, λα κελ εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο, εθ‟ φζνλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν εθ ησλ πεξηζηάζεσλ εθηειέζεσο απηνχ. ε
ηέηνηα πεξίπησζε ν αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηνο ηνπ επί ηνπ ππνινίπνπ πνζφ.
Άξζξν 36ν : Γεκνζίεπζε
1. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα είλαη δεκνζηεπκέλε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3861/10, ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γη@χγεηα: http://et.diavgeia.gov.gr θαζψο θαη ζε κία ηνπηθή εκεξήζηα
εθεκεξίδα.
2. Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4013/11 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
4412/16 ζα θαηαρσξεζνχλ ζην ΚΖΜΓΖ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) δέθα
(10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) (άξζξν 121)
3. Δπίζεο ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, www.andritsainasKrestenon.gov.gr

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 88/2020.
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Σ.Τ.)

ΣΑ ΜΔΛΖ
(Σ.Τ.)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Ο.Δ.
ΓΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ
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ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΕΣΕΝΩΝ
ΣΙΣΛΟ : « Προμήθεια ηροθίμων ειδών ζίηιζης και παροτής ζε είδος »
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Δίδε θξενπσιείνπ- θαηεςπγκέλα
Γηα ην κνζράξη θαη ην ρνηξηλφ:
 Σν θξέαο λα είλαη παξαγσγήο (Α‟) πνηφηεηαο , ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή
θαηάζηαζε, θφθθηλνπ ρξψκαηνο γηα ην κνζράξη, άζπξνπ γηα ην ρνηξηλφ, ρσξίο νζκή θαη αίκαηα, ε
πνζφηεηά ηνπ ζα αλήθεη ζην ίδην είδνο δψνπ ή απφ νιφθιεξν εάλ πξφθεηηαη γηα κηθξφ θαη φρη απφ
θνκκάηηα δηαθφξσλ δψσλ.

Να είλαη θξέαο λσπφ, άπαρν απφ ην κπνχηη δψνπ θαηάιιειν λα ηεκαρηζηεί γηα θηκά θαη εάλ
δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα θφπηεηαη ελψπησλ ππαιιήισλ ηεο
 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 203/98 HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ.
 Πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θξέαηνο. Θα επηδεηθλχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δψνπ
(ρψξα πξνέιεπζεο, ρψξα ζθαγήο, ζθξαγίδα) θαη γεληθά ζα αληαπνθξίλεηαη ζε φηη ε λνκνζεζία
νξίδεη (αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, θηεληαηξηθή λνκνζεζία θ.η.ι.) Οπνηαδήπνηε επηπιένλ πηζηνπνίεζε
πνηφηεηαο θαη πξνέιεπζεο δεηεζεί ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη.
Γηα ην θνηφπνπιν:
 Σα πνπιεξηθά ζα είλαη λσπά, Α‟ πνηφηεηαο, ηξπθεξά,εχζαξθα,θαιήο ζξέςεο κε δέξκα καιαθφ –ιείν, λα
παξάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο .

Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα, ρσξίο θεθάιη θαη ηα πφδηα λα είλαη
θνκκέλα 1cm πάλσ απφ ηνπο ηαξζνχο.
 Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-1,8 θηιά θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε.
 Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο νξαηφ μέλν ζψκα ή
αθαζαξζία.
 Να είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο ζπαζκέλα
θφθαια θαη ζνβαξνχο κψισπεο.
 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο, έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια.
 Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ηελ πιάηε (ΔΟΚ 1538/91, άξζξν 6)
 Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ.
 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 203/98, ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ.
Σα θξέαηα ζα πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο Πξνέιεπζεο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη
απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο –
θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
ΔΙΓΖ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ



Φσκί ρσξηάηηθν ζε θξαηδφιεο ηζνβαξείο ησλ 350 γξακκαξίσλ πεξίπνπ, παξαζαθεπαζκέλεο απφ
ζηηάξη πνπ έρνπλ ςεζεί ηελ ίδηα κέξα ηεο δίαζεζεο.
Φσκί νιηθήο άιεζεο ζε θξαηδφιεο ηζνβαξείο ησλ 350 γξακκαξίσλ πεξίπνπ, πνπ έρνπλ ςεζεί
ηελ ίδηα κέξα ηεο δίαζεζεο.

Ζ παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα γίλεηαη κε ην πξντφλ κέζα ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο.
Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α΄πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, ηεο
απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα κπνξεί λα επηθαιεζηεί γηα φθειφο ηνπ
νπνηαδήπνηε αζάθεηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε
αγνξαλακηθέο – θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
ΔΙΓΖ ΙΥΘΤΟΠΧΛΔΙΟΤ
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Φάξηα θαηεςπγκέλα Α΄ πνηφηεηαο θαιά δηαηεξεκέλα θαηεπζείαλ βγαικέλα απφ ηα ςπγεία, ψζηε
λα κελ έρνπλ μεπαγψζεη θαζφινπ.
Νακελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε, νζκή θαη ην ρξψκα.
Καηά ηελ απφςπμε λα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο.
Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν
αξξηζκφ ιεηηνπξγίαο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο.
Δπίζεο πάλσ ζηα παθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο αιίεπζεο, θαζψοθαη
ε εκεξνκελία ιήμεο.
Ζ πξνέιεπζε ησλ ςαξηψλ λαεηλαη ειιεληθή.
Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε θνκκάηηα απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, κεγαια ιέπηα θαη
πηεξχγηα.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ηζρχζνπλ νη εθάζηνηε
αγνξαλνκηθέο – θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

ΔΙΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ


Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο.
 Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηνθψλ
ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
 Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαγσζνχλ.
 Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξεζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά
ρσξίο καξακέλα θχιια.
 ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη πνηφηεηαο Α΄ πνηφηεηαο θαζψο θαη ν
ηφπνο παξαγσγήο ηνπο.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε
αγνξαλνκηθέο – θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
ΔΙΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ







Διαηφιαδν, extra παξζέλν, νμχηεηαο 0-1% πνπ ιακβάλεηαη κεραληθά κε έθζιηςε ησλ ειαίσλ, ρσξίο
θακία άιιε επεμεξγαζία.
Να παξάγεηαη θαη λα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα.
Να πξνέξρεηαη απφ ηππνπνηεηήξηα θαη παξαζθεπαζηήξηα εγθαηαζηεκέλα ζηελ Διιάδα, πνπ λα
παξέρνπλ βεβαίσζε φηη εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα HACCP (Φ.Δ.Κ 1129 Β΄ /4-10-2000 ΚΑΗ Δπξσπατθή
Έλσζε, Γειηίν ΔΔ4/2003 1-4-52)
Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αλνμείδσηα δνρεία ή γπάιηλα ζθνχξνπ ρξψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 5lt.
πνξέιαην, Α΄ πνηφηεηαο.
Σα δπκαξηθά, πξντφληα παξαζθεπαζκέλα απφ 100% ζθιεξφ ζηηαξέλην ζηκηγδάιη.
Υψξα παξαζθεπήο ηνπο λα είλαη ε Διιάδα.
Ζ παξαγσγή λα έρεη γίλεη ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο. Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο θαη λα
αλαγξάθεηαη ζε απηή ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ν ηφπνο παξαζθεπήο (Διιάδα).
Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα α) γάια πιήξεο θξέζθν, β) γάια εβαπνξέ, γ) γηανχξηη πιήξεο, δ) ηπξί θέηα &
ε) θαζέξη, θεθαινηχξη, γξαβηέξα, θεθαινγξαβηέξα. Όια ηα παξαπάλσ λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο ειιεληθήο
παξαγσγήο.
Γηα ην γάια θαη ην γηανχξηη:
Να παξάγνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα.
Να αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, αλαζχζηαζεο ή αξαίσζεο
ζχκθσλα κε ην είδνο γάιαθηνο.
Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία παξαγσγήο/παζηεξίσζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
πξντφληνο.
Να αλαγξάθνληαη εκθαλψο ζηε ζπζθεπαζία νη εθαηνζηηαίεο πεξηεθηηθφηεηεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ
πξντφληνο (ιίπε, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο απνβνπηπξσκέλεο μεξάο
νπζίαο θαη ε ηπρψλ πξνζζήθε βηηακηλψλ).
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζε ιίπνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 4% θαηά βάξνο.
Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα πιεξεί ηνπο φξνπο πγηεηλήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα ηξνθίκσλ
θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηηο Οδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ.
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Καηά ηελ παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ηα θνπηηά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ
ρηππήκαηα. Σπρφλ ρηππεκέλα θνπηηά ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε
λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε αθέξαηα.
Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δελ έρεη πξνέιζεη απφ δψα ή δσνηξνθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα, φπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε έγθπξνπο κε
θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. GREEN PEACE).
Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 02/46ΔΔ.
Γηα ηα ηπξηά θαη ηε θέηα:
Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηε ζπζθεπαζία ην φλνκα θέηα (φηαλ πξφθεηηαη γηα
απηφ ην είδνο ηπξηνχ).
Να δηαηίζεηαη ζε κεγάια θνκκάηηα θαη λα κελ έρεη ηξίκκαηα.
Να κελ είλαη πνιχ αικπξφ, ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεχζε.
Ζ ζπζθεπαζία ηεο θέηαο λα είλαη ζε δνρείν γπάιηλν ή αλνμείδσην, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε
ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ, λα πεξηέρεη άικε, ψζηε ηα θνκκάηηα λα δηαηεξνχληαη κέζα ζε απηή.
Να πξνέξρνληαη απφ ηπξνθνκείν κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ε παξαζθεπή,
ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP.
 Μέιη, αγλφ ρσξίο αλακείμεηο άιιεο γιπθαληηθήο χιεο ή νπζίαο ζε θνπηηά κεηαιιηθά.
Να κελ έρεη αθαηξεζεί ε γχξε ή άιιν εηδηθφ ζπζηαηηθφ.
Να πξνέξρεηαη απφ άλζε, θσλνθφξα ή ζπκάξη θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα ζπζθεπαζίαο.
Ζ ζπγθνκηδή θαη ε παξαγσγή λα γίλεηαη ζηελ Διιάδα θαη απηφ λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ζηελ
ζπζθεπαζία.
 Σα ηνκαηνεηδή ζα είλαη Α΄ πνηφηεηαο.
 Εάραξε ιεπθή.
 Βηηάκ Α΄ πνηφηεηαο.
 Σν αιάηη πξέπεη λα είλαη ιεπθφ ρξψκα θαη ην πδαηηθφ ηνπ δηάιπκα λα είλαη δηαπγέο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 38 ηνπ Κ.Σ.Π.
 Ρχδη Α΄ πνηφηεηαο απνθινησκέλν ή βηνινγηθφ αλαπνθινίσην. Να κελ έρεη ζξαχζκαηα θφθθσλ αλψηεξν
ηνπ 5%. Θα πξνηηκεζεί ην ξχδη βηνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγεηαη απφ παξαγσγνχο πνπ θέξνπλ
βεβαίσζε παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ.
 Ξχδη, ηππνπνηεκέλν νμχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 6% κε νμηθφ νμχ.
 Σα φζπξηα (θαζφιηα, θαθέο, ξεβχζηα) ρχκα ή ζε ζπζθεπαζία ειιεληθήο παξαγσγήο κε εκεξνκελία
ιήμεο. Πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ Κ.Σ.Π. α) πγξαζία θαη νη
πεθηηθέο νπζίεο ζηνπο 105 βαζκνχο C δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξνο ηνπ 14%, β) πξέπεη λα είλαη
ψξηκα, θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο, ζηηιπλά θαη λα κελ είλαη ζπξξηθλσκέλα, απαιιαγκέλα πξαθηηθά θάζε
μέλεο πξφζκημεο. Γελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ θφθθνπο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ αθέξαηα ζε
πνζνζηφ ηνπ 5%. Θα πξνηηκεζνχλ ηα φζπξηα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη απφ
παξαγσγνχο πνπ θέξνπλ βεβαίσζε παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ.
 Αιεχξη απφ ζηηάξη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ζε ζπζθεπαζία ελφο (1) θηινχ κε εκεξνκελία ιήμεο.
Αιεχξη Φαξίλ-άπ ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακ. κε εκεξνκελία ιήμεο.
Σν αιεχξη λα παξάγεηαη θαη λα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα.
 Μπηζθφηα κε αβιαβείο αξσκαηηθέο νπζίεο. Δπηηξέπεηαη ε ηερληθή ρξψζε κε ηηο επηηξεπφκελεο θπζηθέο
ρξσζηηθά.
 Σα απγά λα παξάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη λα είλαη εκέξαο, Α΄ πνηφηεηαο θαη λα αλαγξάθεηαη ε
εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο πάλσ ζε θάζε απγφ.
Να παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζία κε αηνκηθά ρσξίζκαηα.
 Γεκεηξηαθά Κφξλ θιέηθο πνπ λα παξάγνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα.
 Διηέο Καιακψλ Α΄ πνηφηεηαο.
 Καηεςπγκέλα πξντφληα (θαζνιάθηα, αξαθάο) ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία.
Σα ρνξεγνχκελα είδε παληνπσιείνπ, ηα δπκαξηθά θαη ηα ηπξνθνκηθά είδε ζα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΔΧ» θαζψο
θαη ηηο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. Ηδηαίηεξα γηα ηα ηπξνθνκηθά είδε ηνλίδεηαη φηη ζα
παξάγνληαη ζηελ Διιάδα.
Γηα ηα ινηπά είδε δηαηξνθήο (κπαραξηθά θ.ι.π) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
Ζ κεηαθνξά φισλ ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα κε επζχλε
ηνπ πξνκεζεπηή ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία θαη ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ
ηελ Γηεπζχληξηα.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε αγνξαλνκηθέοθηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.

ειίδα 22 απφ 22

