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ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Α.ΒΑΤΑΝΤΖΗ , ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ Γ. 

Τηλ: 2332350367 

Fax: 23323242603 

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 

Αρ.πρωτ. 28791/9-11-2016 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία  για την ανάδειξη προμηθευτών - 
χορηγητών για τη «,Για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στο Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης  και γάλακτος  ( ως είδος ατομικής προστασίας  ) για τους εργαζόμενους  
του Ν.Π. και του   Δήμου Νάουσας έτους 2016 - 2017συνολικού προϋπολογισμού εκατό ενενήντα δύο  
οκτακόσια δέκα  και ογδόντα έξι λεπτά  (192.810,86) συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (13% και 24%) 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια τροφίμων(γάλα, είδη οπωροπωλείου, είδη 
κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Νάουσας  και του Νομικού Προσώπου Δήμου Νάουσας  
ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  για το έτος 2016- 2017 .ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 121 
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, κλπ. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό. 
Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής: 
Αναλυτικότερα: 

• για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Τουρισμού της  

Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ 

• για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή 

(ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. 

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου να καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 192.810,86 € συμπεριλαμβανόμενων 

των αντίστοιχων ποσών ΦΠΑ. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δημοσιεύεσεων των φορών 

του δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α") « Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Τις διατάξεις του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 

συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

5. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

6. Τον Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων . 

7. Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Την υπ'αριθμ. 19077/10-8-2016 τεχνική μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

9. Την υπ' αριθμ. 83/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κέντρου  

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  περί ".Έγκριση Διενέργειας 

προμήθειας ειδών τροφίμων - γάλακτος οικ. έτους  2016-2017 για τους Παιδικούς Σταθμούς του 

ΝΠΔΔ.. 

10. Την υπ'αριθμ. 277/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας   με την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου. 

11. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ οικονομικού 

έτους 2016  και τους αντίστοιχους του  2017  που θα εγγραφούν στους  ΚΑ 15/60631.01   4.000,00 

ευρώ ,ΚΑ.20/6063.01 7.500,00€, 30/6063.01    4.300,00€,    35.60631.01 3.000,00€, 45/6063.01 

300,00€.  

12. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Κεντρου Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας  με Κ.Α. 15.6481.00 ποσού 35.000,00€ και με Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 

136.191,38€ και το   15.6063   ποσού  2.521,03 ευρώ  που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και τους αντίστοιχους του  2017. 

13. Την υπ'αριθμ. 219/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δημοπράτησης. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες   προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

& ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», συνολικού 
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προϋπολογισμού 192.810,86 € (με τον ΦΠΑ 13% και 24% ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει τιμής. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος Νάουσας   Ο.Τ.Α.που 
έχει τα εξής στοιχεία:  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS GR121  
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ  30  
  ΠΟΛΗ : ΝΑΟΥΣΑ 
Α.Φ.Μ.: 998841450  Δ.Ο.Υ.: ΒΕΡΟΙΑΣ   
Τηλ:   232350367 ,2332350328  2332350368,   
ΦΑΞ 2332024260    ΕΜΑIL:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 

 

1.2 Τόπος-Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακή πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων 

ημερών (ελάχιστη προθεσμία 22 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 

περιπ. α) Παράγραφος 1 του Ν.4412/2016)αρ.Α/Α    28696 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ: 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ   

Διαδικτυακή 

www.promit

heus 

  Πέμπτη  
10-11-2016 

Ωρα  08.00 πμ 

Τετάρτη 
9-11-2016  

 

Πέμπτη 

10-11-2016   

Ώρα 08:00π.μ. 

Παρασκευή  

2-12-2016  

 

Ώρα 17:00 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

mailto:lapavitsas@naoussa.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus/
http://www.promitheus/
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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 Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι Προμήθεια  γάλακτος για το  Δήμο Νάουσας  και  

τροφίμων για το   Νομικο   Πρόσωπο  το ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 192.810,86 € στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ 13% και 24% , Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ 

οικονομικού έτους 2016  και τους αντίστοιχους του  2017  στους  ΚΑ 15/60631.01   4.000,00 ευρώ 

,ΚΑ.20/6063.01   ποσό    7.500,00€, 30/6063.01 ποσό     4.300,00€,    35.60631.01 ποσό  3.000,00€, 

45/6063.01 ποσό  300,00€.  

Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Κεντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δ.Νάουσας  με Κ.Α. 15.6481.00 ποσού 35.000,00€ και με Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 136.191,38€ και το   

15.6063   ποσού  2.521,03 ευρώ  που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2016 και τους αντίστοιχους του  2017. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΡΟΦΙΜΑ) 

15800000-6 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

56.503,35€ 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ
Υ 

15300000-1 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

28.896,47€ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 15110000-2 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

27.073,67€ 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 15211000-0 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

20.714,03€ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 15810000-9 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

20.206,69€ 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15511000-3 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 19.098,45€ 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

15511000-3 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

9.053,79€ 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 15411110-6 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

8.743,38 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15511000-3 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.521,03 

     

 ΣΥΝΟΛΟ   192.810,86 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες 

ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή 

περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν     φυσικά ή    νομικά πρόσωπα  και σε περίπτωση ενώσεων 
τα  μέλη αυτών τα οποία  θα πρέπει  να είναι  εγκατεστημένα σε: 
 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία ,        Ισλανδία , Λιχτενστάιν ) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων  
προμηθειών του έτους  1994  η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το   Ν.2513/1997 , στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,  4 και 5  και από το προσάρτημα  Ι της 
ανωτέρω 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   Ευρωπαική  Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι προμηθευτές  ημεδαπής ή αλλοδαπής του 
δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική  οργάνωση ή 
αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια και να έχουν το δικαίωμα της  εμπορίας   του έν  
λόγω  προιόντων . (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

 
  

 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXIS Net της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  

• εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT!dentification Number) και ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τοΤμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική,(αρθρο  36,37 Ν.4412/2016), και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 

στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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). 

1.2 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων, στο σύστημα 

ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

Διευκρίνηση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 

με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 

4250/14. Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα 

στο άρθρο3, του Ν4250/14. 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο "Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά". Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν 

θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή 

δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο "Οικονομική 

Προσφορά". 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

υποβάλλονται από τον Υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

πλην των ΦΕΚ. Αυτά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ 

σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά 

δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά 

απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία,ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκομισθούν εντός  προθεσμίας των τριών (3) 

εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται 

από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, 

θα υποβληθούν στο Δήμο Νάουσας  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 Δήμου Νάουσας   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. 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

> Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος ΝΆΟΥΣΑΣ  

> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ……………. . 

> Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  ΚΑΙ ΤΟ  Ν.Π.. 

> Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 

> Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ 

ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Υποβολή προσφορών σε έντυπη μμορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό, δεν 

είναι αποδεκτή. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 

οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών   την ένδειξη «πληροφορίες  εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
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αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 

ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 

αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες- διευκρινίσεις ,σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 

αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 

των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις 

(4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένα μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

που υποβάλλοντ αι εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα 

αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 

Δημοσίων Συμβάσεων. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :  

5.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το 

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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λειτουργίες του εθνικού συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)., και σύμφωνα 

με την παράγραφο β) του άρθρου 93 του Νόμου 4412/2016 
1. Η εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 1% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης ομάδας στην οποία θα υποβάλει 

προσφορά .Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά νια περισσότερες από μία 

ομάδες, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των 

επιμέρουςΤα απαιτούμενα στοιχεία της εγγυητικής συμμετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της 

παρούσης. 

2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

Α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

ii. δωροδοκία, 

iii. απάτη, 

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων 

εταιρειών 

(Α.Ε.). 

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας 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.



13 

 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν 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. 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ως προκαταρκτική  απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν 

έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων 

νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (120) 

ημέρες. 

3) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά 

περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισμούς) 

 

4) Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

5) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης 

εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 

επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως  
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με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν 

έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 

τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

5.1.1. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα 

υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

5.1.2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση 

δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως 

στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. 

Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για 

κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε 

εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Νάουσας  , η 

οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Νάουσας  αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν 

επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης 

πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας 

 Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 

(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

iii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 

iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου 

ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 
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5.2. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά., υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι : 

Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος 

να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας 

των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης. 

Στήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριστικά Στην στήλη αυτή αναγραφεται: «Συμμόρφωση ως προς 

τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων  

Στήλη απαίτηση: 

Στην στήλη απαίτηση έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ. που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Στήλη απάντηση 

Στην στήλη απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ.
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Είδη με ποσοστό έκπτωσης 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος.                                  Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών  

επί παραδείγματι: 
Τιμές αναφοράς Είδη Κρεοπωλείου: = 8.407,07€ (χωρίς ΦΠΑ) 

  
Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 

διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών 

προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, 

της συγγραφής υποχρεώσεων  

ΝΑΙ ΝΑΙ  
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Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

διακήρυξη) 4,50 % για τα Είδη Κρεοπωλείου. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 8.407,07 - (8.407,07 x 0,045 = 

378,31) = 8.028.76€ 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να 

αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης. 

Είδη με χαμηλότερη τιμή :  

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την συνολική τιμή που προσφέρουν για 

κάθε ομάδα. 

Παράδειγμα : 

Ο συμμετέχων θα προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) για τις συγκεκριμένες Ομάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή που 

προκύπτει ως άθροισμα (προ Φ.Π.Α) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων 

κάθε ομάδας. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, 

έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου, σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της 

προσφερόμενης έκπτωσης ή η τιμή μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία 

συμμετέχει. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα 

αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 

(Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο 

έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάουσας )  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές να έχουν υπόψη τους ότι μετά την  παραγωγή του οικονομικού 

αποτελέσματος από το ΕΣΗΔΗΣ  υπάρχει περίπτωση ανακολουθία σε μερικά είδη   ως προς το 

ισχύον καθεστώς του ΦΠΑ τους . Σ’αυτή την περιπτωση   λαμβάνεται υπόψη το ποσό ανευ ΦΠΑ 

το οποίο όμως  θα πρέπει να αποτυπώνεται σωστά  στο  επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς . 

Επισημαίνεται ότι: 

> 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 . 
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> Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό εικοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

> Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

> Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

      Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες  οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

> Μετά την κατάθεση προσφοράς , επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούντα από αρμόδιο όργανο είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας , μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινήσεις , οι οποίες παρέχονται , σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο . 

> Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

> Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των τροφίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες για την 

συνολική ποσότητα των ειδών της εκάστης ομάδας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά με μορφή αρχείου 

pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη 

μορφή ( η πρωτότυπη) εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 1% 

επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης ομάδας στην οποία θα υποβάλει 

προσφορά. 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας 

καθορίζονται ως εξής:Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες 

από μία ομάδες, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά 

των επιμέρους ομάδων. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΡΟΦΙΜΑ) 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

48.010,70 480,11 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

25.572,05 255,72 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

23.959,00 239,59 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

18.331,00 183,31 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

17.393,50 173,94 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.901,28 169,01 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

8.012,20 80,12 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

7.737,50 77,38 

ΟΜΑΔΑ 9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.231,00 22,31 

     

 
 
 
 
 
 
 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
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ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 120  ημέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής ορίζεται σε 150 ημέρες .Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση, 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, (150 ημέρες ) 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης 
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Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσης μετάφραση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη 

από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο 

αποσφράγισης του διαγωνισμού (Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που 

καθορίζεται από τον Δήμο Νάουσας  , δηλ. την Τρίτη  6-12-2016 και ώρα 10:30 π.μ. από τα μέλη της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 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. 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 

Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες 

αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα 

από το σύστημα. 

β. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά και τα 

συμπληρωμένα πρότυπα οικονομικών προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 

αρχικά τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 

 
γ)  Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε ένα  πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών και σε δεύτερο 
πρακτικό των  τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

δ. Στη συνέχεια  η Επιτροπή Διενέργειας  και αξιολόγησης Διαγωνισμού προχωρεί στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες   για την πληρότητα  

και την νομιμότητα τους –σύμφωνα   με  ισχύοντα –καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη 

συμφωνία  ή ασυμφωνία τους  με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

ε. Κατά τα  στάδια αυτά της διαδικασίας, η επιτροπή του Δήμου Νάουσας , μπορούν να 

απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους 

συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς, 

υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις εντός των 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό 

περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές 

κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται / 

γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης του σταδίου  των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου των  τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το 
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οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 

προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 

δικαιώθηκαν 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το 

υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 

διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 

Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

Θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά), 

κατά τα ανωτέρω στάδια και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - 

προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 

ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με 

χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού προβαίνει 

στην ηλεκτρονική αποσφραγιση του  υποφακέλου Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες 

αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 

από το σύστημα. 

ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της 

διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 

επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών 

προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης. 

ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 

υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 

του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω  
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ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας 

που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

Υποχρεωτικά συντάσονται  3  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού  

-Πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

αρθρο 100  παρ.2αΝ.4412/2016) 

-Πρακτικό εξέτασης των τεχνικών προσφορών εφόσον απαιτείται η υποβολή τους (αρθρο 100  

παρ.2Βν.4412/2016) 

-Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών (αρθρο 100  παρ. 2γ Ν.4412/2016 )  

Κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια προυποθέτει ξεχωριστή συνεδρίαση της επιτροπής, το 

πρώτο δε και το τρίτο προυποθέτει  επιπλέον και ξεχωριστές ημέρες συνεδριάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς 

την Οικονομική Επιτροπή που     αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής ή μεγαλύτερη κατά 

15% που προσφέρει ο πάροχος. 

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις(άρθρο 73 του Νόμου 4412/2016) : 

> Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης 

> Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης 

> Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 

> Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή απαράβατους 

όρους απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 

       Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και εμφανίζει 

τιμές σε οποιαδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς . 



 

 

 

25 

> Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά . 

> Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας 

> Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη . 

> Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 

της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Νάουσας , μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Νάουσας  κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους 

πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο 

του Δήμου Νάουσας  
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ--- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως 

για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας και ιδίως: 

> Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

> Εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 

> Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών με το υπό ανάθεση έργο 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του και να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που 

δεν οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή. 

4. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα τυ 

διαγωνισμού α) όταν δεν χρειάζεται πλέον υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε 

λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί το υλικό ή β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν τη ματαίωση. 

5. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με 

γνωμοδότηση τους προς την Οικονομική Επιτροπή μπορεί να προτείνει: 

> Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει 

ο προμηθευτής 

> Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 

τροποποίσηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

> Την κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό 

μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την 

διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή προμηθευτή. Εφόσον το υλικό 

δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για 

Ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση                       

προμήθειας του υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής 

Συνέχιση  του διαγωνισμού με την υποβολή νέων  εγγράφων προσφορών χωρίς 

  τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της   

πρόσκλησης.   Τελική ματαίωση της προμήθειας. 
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                     Τότε  την σχετική απόφαση λαμβάνει η Ο.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

• Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο 

με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 

και αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον 

προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

• Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αυτά είναι : 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:  

Φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξηςσε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 

τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε 

ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα. ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. με την ακόλουθη τροποποίηση: 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από 

τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών . 

• Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό 

• Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

• Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Για 

τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, 
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κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση 

για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος,. 

• Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε 

και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν 

έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρμόδια 

υπηρεσία.  

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ 
ΠΛΑΤ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30  ΝΑΟΥΣΑ : 

Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό  κατά το ανώτατο όριο  των  15  ημερών. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο 

μειοδότη και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη 

διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 
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Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή 

τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενημερωμένα σε παραπάνω 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Ο Δήμος Νάουσας  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος 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 Δήμος 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από 

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 Δήμου Νάουσας  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. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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. 

Σύμφωνα όμως με την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι 

«δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης». 
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Στην παρούσα διακήρυξη λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και την φύση 

της προμήθειας εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους αναδόχους των εξής ομάδων 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΣΥΜΒΑΣΗ 

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 Δήμο Νάουσας  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. 

- 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 Δήμου από το Δήμαρχο. 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. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ανευ  

του ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΡΟΦΙΜΑ) 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

48.010,70 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

25.572,05 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

23.959,00 
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2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:  

3. 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. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη στα σημεία που θα τους υποδείξουν 

οι υπάλληλοι του Δήμου Νάουσας ,   του Νομικού Προσώπου   στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους 

στις Δημοτικές Ενότητες Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπουλης.Η μεταφορά και παράδοση των 

ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά 

μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 
2. Παραλαβή των ειδών 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου θα γίνεται 

ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο 

σε δυο ημέρες από αυτή της παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Νάουσας και του 

ΝΠ .Ο Δήμος Νάουσας και  το Νομικό Πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα 

απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωση  ποσότητας  ενός 

είδος  ανάλογα (με τις απουσίες νηπίων τις άδειες των δημοτικών υπαλλήλων, και παρόμοιες 

καταστάσεις) και θα υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων προμηθειών ή 

ακόμη και σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου ( ή του αντίστοιχου Νομικού Προσώπου) .Η 

παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν 

τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των νηπίων, των πολιτών και 

των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση 

κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από 

τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη 

σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των 

νηπίων, των πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι 

ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισμού, τα 

έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

200 του ν 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 22 ο 

 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του  Νομικού  

Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της. 

Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέλη β)δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το 

χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ'ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 

ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 24 ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για κάθε πράξη του Δήμου Νάουσας , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των 

συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο 

δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο Δήμος Νάουσας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός, δεν 

αποφαίνεται με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο Δήμο 

Νάουσας  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της 

προσβαλλόμενης πράξης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας  ή 

αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κεντρικής  Μακεδονίας , κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του Δήμου Νάουσας  κατά του αναδόχου, που δεν στηρίζεται 

στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, 

παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα 

είναι σύμφωνες με τη μελέτη. 

2. Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω  διαβεβαιώσεις του παρόχου. 
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ΑΡΘΡΟ  27ο 

KΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Οι  ενδιαφερόμενοι   μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

δημοτικό κατάστημα Νάουσας  και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας : www.naoussa.gr. 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος και να 

δημοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς 

και μια φορά στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εφημερίδες: 

5. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, 

καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε 

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

6. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και του Ν. 3463/2006. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

http://www.naoussa.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Γραφείο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πλατ.Δημαρχείας  30 
Νάουσα  Ημαθίας  
Πληρ: Α.Βαταντζή Γ.Λαπαβίτσας  
Τηλ: 2332350367,2332050328 
Fax: 2332024260 
e-mail: vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου  Νάουσας και τoυ 

Νομικού  Προσώπου 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣΣ  για το έτος  

2016-2017 

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 192.810,86 € στον προϋπολογισμό αυτό 

περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13% και 24% . 

 

 

Αναλυτικότερα οι προμήθειες χωρίζονται στις εξής ομάδες: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΡΟΦΙΜΑ) 

15000000-8 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

56.503,35€ 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ
Υ 

15300000-1 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

28.896,47€ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 15110000-2 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

27.073,67€ 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 15211000-0 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

20.714,03€ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 15810000-9 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

20.206,69€ 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15511000-3 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 19.098,45€ 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

15511000-3 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

9.053,79€ 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 15411110-6 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

8.743,38 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15511000-3 Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.521,03 

 ΣΥΝΟΛΟ   192.810,86 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά νια μία ή και νια περισσότερες 

ομάδες, νια τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή 

περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. 

Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής: 

Αναλυτικότερα: 

• για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα 

είδη παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. 

ΆΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δημοσιεύεσεων 

των φορών του δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α'') « Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Τις διατάξεις του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών 

Δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

     5. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  Διοικητικές 

Απλουστεύσεις -ΚαταργήσειςΣυγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων . 

7.   Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Την υπ'αριθμ. 19077/10-8-2016 τεχνική μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

9. Την υπ' αριθμ. 83/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

".Έγκριση Διενέργειας προμήθειας τροφίμων οικ. έτους 2017 για τους Παιδικούς Σταθμούς του 

ΝΠΔΔ Δήμου Νάουσας  

10. Την υπ'αριθμ. 277/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας  με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου. 

11. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας  

οικονομικού έτους 2016  και τους αντίστοιχους του  2017  
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   13.Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Κεντρου Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας  με Κ.Α. 15.6481.00 ποσού 35.000,00€ και με Κ.Α. 15.6481.01 ποσού  

36.191,38€ και το   15.6063   ποσού  2.521,03 ευρώ  που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016. 

             14.   την υπ'αριθμ. 219/2016   απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δημοπράτησης. 

ΆΡΘΡΟ 3ο - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 

1.2 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων, στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

Διευκρίνηση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με 

την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε 

ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο3, του 

Ν4250/14. 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, 

η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

"Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά". Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ 

των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού 

συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο "Οικονομική Προσφορά". 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, υποβάλλονται 

από τον Υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, 

κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, επί ποινή απορρίψεως, σε 

σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισμένους υποφακέλους με 

εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς» και 

«Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά 

δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτείται 

να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκομισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του 

υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Τα κατά 

περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν 

στο Δήμο Νάουσας 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 Δήμου 

Νάουσας . 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. 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

> Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος Νάουσας  
> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………./………….2016 (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των 

Τευχών Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης) 
> Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑς   ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.. 
> Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 
> Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – 
 ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 
 

Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό, δεν είναι 

αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 

μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
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προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 

ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 

αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες- 

διευκρινίσεις ,σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη 

της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή 

ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμέ νου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή . 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 

τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλοντ αι εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα απαιτούμενα στοιχεία της εγγυητικής συμμετοχής και δικαιολογητικά συμμετοχής  αναφέρονται 

στο άρθρο  5 και  7 της διακήρυξης 

Στην περίπτωση που ο διανωνιζόμενος καταθέσει προσφορά νια περισσότερες από μία ομάδες, η 

εννυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους 

ομάδων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Είδη με ποσοστό έκπτωσης 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος.  

Είδη με χαμηλότερη τιμή : Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την συνολική τιμή που προσφέρουν για κάθε ομάδα. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, 

έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
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ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου, σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της 

προσφερόμενης έκπτωσης ή η τιμή μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία 

συμμετέχει. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα 

αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 

 

(Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο 

έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάουσας ) Επισημαίνεται ότι: 

> 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 . 

> Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

> Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
> Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

> Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

ως απαράδεκτες . 

> Μετά την κατάθεση προσφοράς , επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούντα από αρμόδιο όργανο είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας , μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινήσεις , οι οποίες παρέχονται , σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο . 

> Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

> Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των τροφίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες για 

την συνολική ποσότητα των ειδών της εκάστης ομάδας. 

Άρθρο 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό 

όργανο αποσφράγισης του διαγωνισμού (Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
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    Άρθρο 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

  O οικονομικός φορέας που που συμμετέχει στη  διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα   

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της 

περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης. Ο Δήμος Νάουσας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος 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 Δήμος προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 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 
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Δήμου Νάουσας 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. 

5.  
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ   καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε   πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σύμφωνα όμως με την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «δεν 

απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης». 

Στην παρούσα διακήρυξη λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και την φύση της προμήθεια 

εννυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους αναδόχους των εξής ομάδων 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΜΒΑΣΗ 

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 Δήμο Νάουσας , 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. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ανευ  του ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΡΟΦΙΜΑ) 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

48.010,70 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

25.572,05 

ΟΜΑΔΑ3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

23.959,00 
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- 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. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες  

2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο. 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. 

3. 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. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη στα σημεία που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του Δήμου 

Νάουσας  και  του Νομικού Προσώπου  
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Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ -ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου ( 

ή του αντίστοιχου Νομικού Προσώπου) .Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από 

την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισμού, 

τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος /χοι της προμήθειας και η αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ'ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με 

το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 
 

O Δήμαρχος Νάουσας 
 
 
 

 
Κουτσογιάννης Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  1) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου     για τις ανάγκες των νηπίων  των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 1580000-6 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό    Ποσό με ΦΠΑ  

     48.010.70          56.503.35 

 σύμφωνα με την προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.  σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   
του προϋπολογισμού του 2016  και τους αντίστοιχους του  2017. 

  

ΟΜΑΔΑ 1 Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου    

Α/Α 

Είδος 

Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ/ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  
13% 

ΦΠΑ 
23% 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ 
ΦΠΑ  

1 
Αλάτι (πλαστική συσκευασία 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
330   

   

2 
Αλεύρι φαρίνα (χάρτινη 
συσκευασία 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
230   

   

3 
Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων 
(χάρτινη συσκευασία 1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
45   

   

4 
Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 
1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

5 Αυγά (μεσαία 53-63 γρ.) ΤΕΜ. 6600      
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6 
Βανίλια άρωμα               (5 
τεμ/φακ) ΤΕΜ. 

70   

   

7 
Γιαούρτι βρεφικό λευκό - γεύσεις 
150γρ. 2τεμ  ΤΕΜ. 

750   

   

8 Δάφνη (συσκευασία 20 γρ.) ΤΕΜ. 20   
   

9 
Δυόσμος (συσκευασία 40 γρ.) 

ΤΕΜ. 
30   

   

10 Ελιές ΚΙΛΟ 190      

11 
Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 
1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
300   

   

12 
Ζυμαρικά διάφορα ( σπαγγέτι, 
κοφτό, Νο 3, κριθαράκι, κλπ. 
συσκ. 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
2000   

   

13 Κακάο (συσκευασία 125 γρ.) ΤΕΜ. 120      

14 Κανέλλα ξύλο σακουλάκι 50γρ. ΤΕΜ. 10      

15 Κανέλλα σκόνη σακουλάκι ΤΕΜ. 5      

16 Κύμινο (φακελάκι 50 γρ.) ΤΕΜ. 45      

17 
Μαρμελάδα (βάζο γυάλινο χωρίς 
συντηρητικά και χρωστικές 
ουσίες) συσκ. 400 γρ. 

ΤΕΜ. 
560   

   

18 
Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο (συσκ. 
1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

19 Ρεβύθια (συσκ. 500 γρ.) ΤΕΜ. 410   
   

20 
Μπισκότα  ολικής άλεσης (συσκ. 
275 γρ.) 

ΤΕΜ. 
1050   

   

21 
Νιφάδες καλαμποκιού 
(συσκευασία 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
310   

   

22 
Νιφάδες ολικής αλέσεως 
σοκολατούχες (συσκευασία 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
830   

   

23 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) ΤΕΜ. 300      

24 Πιπέρι (συσκ. 100γρ.) ΤΕΜ. 90      

25 
Ταχίνι με κακάο (συσκευασία 
1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
230   

   

26 Ρίγανη (συσκ. 50 γρ.) ΤΕΜ. 300      

27 Σκόνη Σοκολατούχα 1000γρ ΤΕΜ. 65      

28 
Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) πακέτο 
1000γρ. 

ΤΕΜ. 
340   

   

29 
Ρύζι σούπας γλασέ ή 
καρολίνα(πακέτο 1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
370   

   

30 
Τοματάκια ολόκληρα 
αποφλοιωμένα(συσκ. 1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
50   

   

31 Τοματοχυμός (συσκ. 500 γρ.) ΤΕΜ. 1550      

32 
Τσαι του βουνού (συσκ. των 80 
gr.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

33 
Τυρί κασέρι 40% υγρ. – 40% 
λίπος εγχώριο 

ΚΙΛΟ 
270   

   

34 
Τυρί φέτα εγχώρια 56% - υγρ. – 
43 % λίπος 

ΚΙΛΟ 
820   

   

35 
Σόδα φαγητού συσκευασία  
1000γρ. 

τεμ 
10   

   

36 
Φακές ψιλές – χονδρές (συσκ. 
500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
630   

   

37 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
680   

   

38 Φυσικός χυμός κοκτέιλ ΤΕΜ. 2000      
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φρούτων(συσκ. 1 λιτ.) 

39 Τραχανάς(συσκ. 500γρ.) ΤΕΜ. 320      

40 Χυλοπίτες (συσκ. 500γρ. ΤΕΜ. 330      

41 Αραβοσιτέλαιο (συσκ. 1  λιτ) ΤΕΜ. 130      

42 
Νερό (συσκ. 6άδων με 
μπουκάλια του 1,5 λιτ. 

ΤΕΜ. 
250   

   

43 Φιδές ψιλός (συσκ. των 250 gr) ΤΕΜ. 800      

44 Φυτική μαργαρίνη  (συσκ. 250gr.) ΤΕΜ. 820      

45 
Χαμομήλι συσκ. 10 τεμ του 1,5 
γρ. 

ΤΕΜ. 
40   

   

46 
Γιαούρτι στραγγιστό (συσκ. του 1 
κ.) 

ΤΕΜ. 
520   

   

47 Φαρίν λακτέ (συσκ. των 400 γρ.) ΤΕΜ. 5      

48 
Μπισκοτόκρεμα (συσκ. των 400 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
10   

   

49 Καρυδόψυχα χύμα  κιλα 2      

50 
Βούτυρο αγελάδος (συσκ. των 
250 γρ.) 

ΤΕΜ. 
120   

   

51 Γιαούρτι αγελαδινό(συσκ.200γρ) ΤΕΜ. 1650      

52 
Τοματοπολτός συμπ. Σε 
κονσέρβα  
410γραμμ. 

ΤΕΜ. 
100   

   

53 Nιφάδες βρώμης  (συσκ. 500γρ.) ΤΕΜ. 30      

         

 ΣΥΝΟΛΑ         

        

 

 
 

 
     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   μέχρι 

και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  νέου 

προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο της 

παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η παράταση 

αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης 

των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με αύξηση είτε με 

μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, διασφαλίζοντας ότι το 

κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό ποσό της παρούσας 

σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Νομικού  

Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί 

χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν υπάρχει υπέρβαση 
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των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το χρονικό 

όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

   

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα 

των ειδών σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά 

καθώς και η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η 

επιτροπή. Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το 

Νομικό Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα είδη παντοπωλείου  που  θα 

προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και 

της προσφοράς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν 

θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 
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αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων θα 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  όπως ορίζονται στην  

υπ’αριθμό . …….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία. Η  τιμή χρέωσης κάθε είδους  είναι 

συγκεκριμένη, όπως ακριβώς αναγράφεται  στην προσφορά που υπέβαλλε ο προμηθευτής,  οπότε είναι 

δεσμευτικές.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

                                    ΑΡΘΡΟ  7ο 
Ο χορηγητής κατέθεσε την αριθ. …………………….Εγγυητική Επιστολή της 

………………..ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………..., ……… ποσού     …………………………Ευρώ για 

την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί στο δικαιούχο με τη λήξη της 

σύμβασης. 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  2) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου    για τις ανάγκες των νηπίων  των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 15300000-1 

      Καθαρό ποσό    Ποσό με ΦΠΑ  

     25.572,05          28.896,47 

 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ………………..στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 
εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Τουρισμού της  Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 σύμφωνα με την προσφορά του η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 
Ν.Π.  σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   του προϋπολογισμού του 2016  και 
τους αντίστοιχους του  2017. 

      

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  

νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο 

της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η 

παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με 

αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό 

ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 
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υπηρεσιών του Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή 

μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν 

υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα 

των ειδών σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά 

καθώς και η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η 

επιτροπή. Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το 

Νομικό Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα είδη οπωροπωλείου   που  θα 

προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και 

της προσφοράς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν 

θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό . 

…….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

                                    ΑΡΘΡΟ  7ο 
Ο χορηγητής κατέθεσε την αριθ. …………………….Εγγυητική Επιστολή της ………………..ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

……………………..., ……… ποσού     …………………………Ευρώ για την καλή εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί στο δικαιούχο με τη λήξη της σύμβασης. 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  3) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου    
για τις ανάγκες των νηπίων  των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15411110-6 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό   Ποσό  

        23.959,00  27.073,67 

 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ………………..στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 
εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Τουρισμού της  Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 σύμφωνα με την προσφορά του η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 
Ν.Π.  σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   του προϋπολογισμού του 2016  και 
τους αντίστοιχους του  2017.     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  

νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο 

της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η 

παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με 

αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό 
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ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή 

μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν 

υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών 

σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά καθώς και 

η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η επιτροπή. 

Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το Νομικό 

Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα κρέατα  που  θα προμηθεύσει  θα  

ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα κρέατος που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων 

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 5

ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό . 

…….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία.  

     ΑΡΘΡΟ  6o 
      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

                                    ΑΡΘΡΟ  7ο 
Ο χορηγητής κατέθεσε την αριθ. …………………….Εγγυητική Επιστολή της ………………..ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

……………………..., ……… ποσού     …………………………Ευρώ για την καλή εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί στο δικαιούχο με τη λήξη της σύμβασης. 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IXΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  4) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια ειδών ιχθιοπωλείου     
για τις ανάγκες των νηπίων  των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

Ειδη ιχθυοπωλείου  CPV 15211000-0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό   Ποσό ( με ΦΠΑ 13%)  

     18.331,00  20.714,03 

 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ………………..στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 
εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Τουρισμού της  Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 σύμφωνα με την προσφορά του η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 
Ν.Π.  σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   του προϋπολογισμού του 2016  και 
τους αντίστοιχους του  2017. 

    

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  

νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο 

της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η 

παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με 

αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό 

ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 



 

 

 

61 

υπηρεσιών του Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της .Η σύμβαση αυτή 

μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν 

υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών 

σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά καθώς και 

η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η επιτροπή. 

Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το Νομικό 

Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα ψάρια   που  θα προμηθεύσει  θα  

ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα ψαριών  που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των νηπίων και υπαλλήλων  που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων 

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό 

. …….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    (ΟΜΑΔΑ  5) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια ειδών αρτοποιείου  
και     για τις ανάγκες των νηπίων  των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

Είδη άρτου και ζαχαροπλαστικής, CPV: 15811000-6  ενδεικτικού προυπολογισμού 

      Καθαρό ποσό   Ποσό ( με ΦΠΑ)  

     17.393,50  20.206,69 

ΟΜΑΔΑ 5 Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου και Ζαχαροπλαστικής    

Α/Α Είδος Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ /ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 
ΑΡΤΟΣ (350 γρ.) 

ΤΕΜ 
10.500   

   

2 
ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  
(ατομικά) ΤΕΜ 

1.950   

   

3 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ  

ΤΕΜ. 
6500   

   

4 
ΣΤΑΦΥΔΟΨΩΜΟ 

ΤΕΜ. 
3000   

   

5 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ    

ΚΙΛΟ 
30   

   

6 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ    

ΚΙΛΟ 
30   

   

7 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ    

ΚΙΛΟ 
30   
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8 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 
(ζελεδάκια) ΚΙΛΟ 

110   

   

9 Παγωτά  ΚΙΛΑ  
30   

   

10 
Σοκολατενια 

αυγουλακια 
ΚΙΛΑ 

30   

   

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
   

   

σύμφωνα με την προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.  σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   
του προϋπολογισμού του 2016  και τους αντίστοιχους του  2017. 

  
     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   μέχρι 

και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  νέου 

προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο της 

παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η παράταση 

αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης 

των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με αύξηση είτε με 

μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, διασφαλίζοντας ότι το 

κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό ποσό της παρούσας 

σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Νομικού  

Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της .Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί 

χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν υπάρχει υπέρβαση 

των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το χρονικό 

όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

   

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα 

των ειδών σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά 

καθώς και η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η 

επιτροπή. Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το 

Νομικό Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  
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Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα είδη αρτοποιείου  και 

ζαχαροπλαστικής    που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   

των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν 

θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των νηπίων και υπαλλήλων  που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 
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πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων θα 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  όπως ορίζονται στην  

υπ’αριθμό . …….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία. Η  τιμή χρέωσης κάθε είδους  είναι 

συγκεκριμένη, όπως ακριβώς αναγράφεται  στην προσφορά που υπέβαλλε ο προμηθευτής,  οπότε είναι 

δεσμευτικές.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (OMAΔΑ 

6) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα  Δημαρχίας  30 , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  Κουτσογιάννης Νικόλαος,  Δήμαρχος  Νάουσας   ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος 
εκπρόσωπος Δήμου Νάουσας  και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Κουτσογιάννης Νικόλαος   , ενεργώντας με την παραπάνω 
ιδιότητά της ως Δήμαρχος του Δήμου Νάουσας, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την 
προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος   για τις ανάγκες των εργαζομένων ως είδος ατομικής 
προστασίας και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο CPV 15511000-3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό   Ποσό ( με ΦΠΑ 13%)  

     16.901.28  19.098,45,00 

 Με τιμή  ….. το λίτρο   άνευ ΦΠΑ    σύμφωνα με την προσφορά του η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 
Νάουσας  σε βάρος των Κ.Α. 15.6063.0001, 20.6063.001, 30.6063.001, 35.6063.001, 
45.6063.001  του προϋπολογισμού του 2016  και τους αντίστοιχους του  2017. 

      

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ ο Δήμος Νάουσας   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την 

ανάδειξη  νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά 

το χρόνο της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  

………………… Η παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και 

ύστερα από τη λήψη της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  ο Δήμος 

Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα 

υπό προμήθεια είδη, είτε με αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας, διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα 
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υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του  Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα 

χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι 

αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του 

ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής 

σύμβασης. 

  
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Δήμου Νάουσας παρουσία της τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα των 

ειδών σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά καθώς και 

η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η επιτροπή. 

Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το Νομικό 

Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  το  φρέσκο παστεριωμένο γάλα  που  θα 

προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και 

της προσφοράς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο Δήμος Νάουσας  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 Δήμου Νάουσας  κάθε ποσότητα γάλακτος που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό 

τροφίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και 

με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Νάουσας  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών 

-τροφίμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό . 

…….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία. Η  τιμή χρέωσης κάθε είδους  είναι συγκεκριμένη, όπως 

ακριβώς αναγράφεται  στην προσφορά που υπέβαλλε ο προμηθευτής,  οπότε είναι δεσμευτικές.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Δήμο Νάουσας  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ  

7) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια Φρέσκου 
Παστεριωμένου Γάλακτος   για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο CPV 15511000-3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό   Ποσό ( με ΦΠΑ 13%)  

     8.012,20  9.053,79 

 Με τιμή  ….. το λίτρο   άνευ ΦΠΑ    σύμφωνα με την προσφορά του η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.  σε 
βάρος των Κ.Α. 15.6481.00   και 15.6481.01 του προϋπολογισμού του 2016  και τους 
αντίστοιχους του  2017. 

  
     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  

νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο 

της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η 

παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με 

αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό 

ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή 
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μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν 

υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

   

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών 

σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά καθώς και 

η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η επιτροπή. 

Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το Νομικό 

Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  το  φρέσκο παστεριωμένο γάλα  που  θα 

προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και 

της προσφοράς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα γάλακτος που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των  νηπίων  και των  υπαλλήλων από τροφική 

δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των 

τροφίμων που προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν 

ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη 

σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των νηπίων και των  υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές 

ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων 

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό 

. …….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία. Η  τιμή χρέωσης κάθε είδους  είναι συγκεκριμένη, όπως 

ακριβώς αναγράφεται  στην προσφορά που υπέβαλλε ο προμηθευτής,  οπότε είναι δεσμευτικές.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΛΑΙΟΛΑΔΟΥ   (ΟΜΑΔΑ  8) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια ελαιόλαδου   για τις 
ανάγκες των νηπίων  των παιδικών σταθμών  και μέχρι του συνολικού ποσού 

    

Ελαιόλαδο CPV 15411110-6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό   Ποσό ( με ΦΠΑ)  

        7.737,50  8.743,38 

 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ………………..στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 
εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Τουρισμού της  Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 σύμφωνα με την προσφορά του η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 
Ν.Π.  σε βάρος των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   του προϋπολογισμού του 2016  και 
τους αντίστοιχους του  2017. 

  
     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  

νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο 

της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η 

παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με 

αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 
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διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό 

ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή 

μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν 

υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

   

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών 

σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά καθώς και 

η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η επιτροπή. 

Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το Νομικό 

Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  το  ελαιόλαδο  που  θα προμηθεύσει  θα  

ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα ελαιόλαδου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων 

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό 

. …….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         Νάουσα    ….. 

          Αρ. Πρωτ     ….  
σχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ  

9) 

 
     Στη Νάουσα σήμερα ……….  201..  και ώρα …….μ.μ.,  

Στου Λόγγου Τουρπάλη  , στη ΝΑΟΥΣΑ  οι παρακάτω υπογράφοντες: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του  
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  με ΑΦΜ … και η  
2…………….,  ως νόμιμος εκπρόσωπος της …………………….,    διεύθυνση:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που θα αποκαλείται παρακάτω «προμηθευτής », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
εξής: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Μαλάκη Αθηνά    , ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά της 
ως πρόεδρος  του Ν.Π., αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την προμήθεια Φρέσκου 
Παστεριωμένου Γάλακτος   για τις ανάγκες των εργαζομένων ως είδος ατομικής προστασίας και μέχρι 
του συνολικού ποσού 

    

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο CPV 15511000-3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Καθαρό ποσό   Ποσό ( με ΦΠΑ 13%)  

        2.231,00  2.521,03 

 Με τιμή  ….. το λίτρο   άνευ ΦΠΑ    σύμφωνα με την προσφορά του η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.  σε 
βάρος των Κ.Α. 15.6063  του προϋπολογισμού του 2016  και τους αντίστοιχους του  2017. 

  
     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έναρξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ………….   

μέχρι και …………..  ενώ το Ν.Π.   διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης    μέχρι την ανάδειξη  

νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης στο μέτρο που δεν θα υπάρξει   κατά το χρόνο 

της παράτασης   υπέρβαση των ποσοτήτων   που καθορίζεται στην διακήρυξη  ………………… Η 

παράταση αυτή είναι δυνατή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης , από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Επίσης  το  Ν.Π.  διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη, είτε με 

αύξηση είτε με μείωσή τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας ότι το κόστος των προμηθευόμενων ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει ποτέ το χρηματικό 

ποσό της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 
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υπηρεσιών του Νομικού  Προσώπου   ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της.Η σύμβαση αυτή 

μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη β)δεν 

υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης ,γ) το χρονικό διάστημα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής σύμβασης. 

  

   

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

    Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες  του  Ν.Π.  παρουσία της τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής υλικού του Τμήματος. Η επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών 

σύμφωνα με το δελτίο αποστολής που συνοδεύει και στη συνέχεια να υπογράψουν τα μέλη της το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή πρέπει αυτό να αναφέρεται ρητά καθώς και 

η ημερομηνία παράβασης, το είδος, η μάρκα, η ποιότητα και κάθε άλλο στοιχείο που νομίζει η επιτροπή. 

Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση του είδους που έχει παραγγείλει το Νομικό 

Πρόσωπο ή τη μάρκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

    Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  το  φρέσκο παστεριωμένο γάλα  που  θα 

προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και 

της προσφοράς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Το Ν.Π.  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 

Ν.Π.  κάθε ποσότητα γάλακτος που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμων που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

    Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ευθύνεται 

για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά 

για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε 

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας των ειδών  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τα είδη  που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια υλικού, την έκδοση του τιμολογίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών -τροφίμων 

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην  υπ’αριθμό . 

…….  διακήρυξη  και  σύμφωνα με την παραγγελία. Η  τιμή χρέωσης κάθε είδους  είναι συγκεκριμένη, όπως 

ακριβώς αναγράφεται  στην προσφορά που υπέβαλλε ο προμηθευτής,  οπότε είναι δεσμευτικές.  

     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: 
 α)οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι της παρούσας και 
 γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή  θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 
παρέμειναν στο Ν.Π.  και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 
 

 
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  
προσωπικό για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»…   
 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ 1 Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου    

Α/Α 

Είδος 

Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ/ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  
13% 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1 
Αλάτι (πλαστική συσκευασία 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
330   

   

2 
Αλεύρι φαρίνα (χάρτινη 
συσκευασία 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
230   

   

3 
Αλεύρι σίτου διαφόρων χρήσεων 
(χάρτινη συσκευασία 1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
45   

   

4 
Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 
1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

5 Αυγά (μεσαία 53-63 γρ.) ΤΕΜ. 6600      

6 
Βανίλια άρωμα               (5 
τεμ/φακ) ΤΕΜ. 

70   

   

7 
Γιαούρτι βρεφικό λευκό - γεύσεις 
150γρ. 2τεμ  ΤΕΜ. 

750   

   

8 Δάφνη (συσκευασία 20 γρ.) ΤΕΜ. 20   
   

9 
Δυόσμος (συσκευασία 40 γρ.) 

ΤΕΜ. 
30   

   

10 Ελιές ΚΙΛΟ 190      

11 
Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 
1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
300   

   

12 
Ζυμαρικά διάφορα ( σπαγγέτι, 
κοφτό, Νο 3, κριθαράκι, κλπ. 
συσκ. 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
2000   

   

13 Κακάο (συσκευασία 125 γρ.) ΤΕΜ. 120      

14 Κανέλλα ξύλο σακουλάκι 50γρ. ΤΕΜ. 10      

15 Κανέλλα σκόνη σακουλάκι ΤΕΜ. 5      

16 Κύμινο (φακελάκι 50 γρ.) ΤΕΜ. 45      

17 
Μαρμελάδα (βάζο γυάλινο χωρίς 
συντηρητικά και χρωστικές 
ουσίες) συσκ. 400 γρ. 

ΤΕΜ. 
560   

   

18 
Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο (συσκ. 
1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

19 Ρεβύθια (συσκ. 500 γρ.) ΤΕΜ. 410   
   

20 
Μπισκότα  ολικής άλεσης (συσκ. 
275 γρ.) 

ΤΕΜ. 
1050   

   

21 
Νιφάδες καλαμποκιού 
(συσκευασία 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
310   

   

22 Νιφάδες ολικής αλέσεως ΤΕΜ. 830      
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σοκολατούχες (συσκευασία 500 
γρ.) 

23 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) ΤΕΜ. 300      

24 Πιπέρι (συσκ. 100γρ.) ΤΕΜ. 90      

25 
Ταχίνι με κακάο (συσκευασία 
1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
230   

   

26 Ρίγανη (συσκ. 50 γρ.) ΤΕΜ. 300      

27 Σκόνη Σοκολατούχα 1000γρ ΤΕΜ. 65      

28 
Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) πακέτο 
1000γρ. 

ΤΕΜ. 
340   

   

29 
Ρύζι σούπας γλασέ ή 
καρολίνα(πακέτο 1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
370   

   

30 
Τοματάκια ολόκληρα 
αποφλοιωμένα(συσκ. 1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
50   

   

31 Τοματοχυμός (συσκ. 500 γρ.) ΤΕΜ. 1550      

32 
Τσαι του βουνού (συσκ. των 80 
gr.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

33 
Τυρί κασέρι 40% υγρ. – 40% 
λίπος εγχώριο 

ΚΙΛΟ 
270   

   

34 
Τυρί φέτα εγχώρια 56% - υγρ. – 
43 % λίπος 

ΚΙΛΟ 
820   

   

35 
Σόδα φαγητού συσκευασία  
1000γρ. 

τεμ 
10   

   

36 
Φακές ψιλές – χονδρές (συσκ. 
500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
630   

   

37 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
680   

   

38 
Φυσικός χυμός κοκτέιλ 
φρούτων(συσκ. 1 λιτ.) 

ΤΕΜ. 
2000   

   

39 Τραχανάς(συσκ. 500γρ.) ΤΕΜ. 320      

40 Χυλοπίτες (συσκ. 500γρ. ΤΕΜ. 330      

41 Αραβοσιτέλαιο (συσκ. 1  λιτ) ΤΕΜ. 130      

42 
Νερό (συσκ. 6άδων με 
μπουκάλια του 1,5 λιτ. 

ΤΕΜ. 
250   

   

43 Φιδές ψιλός (συσκ. των 250 gr) ΤΕΜ. 800      

44 Φυτική μαργαρίνη  (συσκ. 250gr.) ΤΕΜ. 820      

45 
Χαμομήλι συσκ. 10 τεμ του 1,5 
γρ. 

ΤΕΜ. 
40   

   

46 
Γιαούρτι στραγγιστό (συσκ. του 1 
κ.) 

ΤΕΜ. 
520   

   

47 Φαρίν λακτέ (συσκ. των 400 γρ.) ΤΕΜ. 5      

48 
Μπισκοτόκρεμα (συσκ. των 400 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
10   

   

49 Καρυδόψυχα χύμα  κιλα 2      

50 
Βούτυρο αγελάδος (συσκ. των 
250 γρ.) 

ΤΕΜ. 
120   

   

51 Γιαούρτι αγελαδινό(συσκ.200γρ) ΤΕΜ. 1650      

52 
Τοματοπολτός συμπ. Σε 
κονσέρβα  
410γραμμ. 

ΤΕΜ. 
100   

   

53 Nιφάδες βρώμης  (συσκ. 500γρ.) ΤΕΜ. 30      

         

 ΣΥΝΟΛΑ         

        

Μερικό Σύνολο  
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ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο Ομάδα 1  

 

 
 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          

………………………………………… 

Νάουσα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  

προσωπικό για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» και του 

  
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Eνδεικτικού προϋπολογισμού   
ποσού  25.572,05  Ανευ ΦΠΑ   

 

Ο υπογράφων ………………………………………………………………..  με  

Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  

……………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση των όρων της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης  για την  προμήθεια  

τροφίμων, τη γενική – ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους 

οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τα ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ για 1 έτος (2016-2017),  για τις ανάγκες σίτισης του 

Ν.Π.Δ.Δ.  «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δ.Νάουσας» το παρακάτω 

ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης   για το σύνολο των ειδών, των οποίων η ποιότητα είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και για τις ποσότητες που αναφέρονται σ’ αυτόν 

στη μέση λιανική τιμή πώλησης όπως ορίζεται από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας επί 

τοις % 

……………………………………….(ολογράφως)……………………………………………..(

αριθμητικά). 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ                                                                                         

………………………………………… 

Νάουσα ……………… 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  

προσωπικό για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 

  
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 
                                                                                      

ΟΜΑΔΑ 3 Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου Eνδεικτικού προυπολογισμού  23.959,00 
Ανευ ΦΠΑ  

                  

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  

Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  

………………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση των όρων της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης  για την  προμήθεια  

τροφίμων, τη γενική – ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους 

οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια Είδη Κρεοπωλείου,  

για 1 έτος (2016-2017)  για τις ανάγκες σίτισης του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δ.Νάουσας» το παρακάτω ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης για 

το σύνολο των ειδών, των οποίων η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και για τις ποσότητες που αναφέρονται σ’ αυτόν στη μέση λιανική τιμή 

πώλησης όπως ορίζεται από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του 

τμήματος  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας επί τοις % 

……………………………………….(ολογράφως)……………………………………………..(

αριθμητικά). 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ                                                                                        

………………………………………… 

 

Νάουσα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 

 

 
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  
προσωπικό για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 
Νομικού του Προσώπου  

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 
  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 4  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού   20.714,03 ευρώ ( 

ανευ ΦΠΑ) 

Ο υπογράφων …………………………………………………………………..  με  

Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  

………………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση των όρων της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης  για την  προμήθεια  

τροφίμων, τη γενική – ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους 

οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΠΩΛΕΙΟΥ 

για 1 έτος (2016-2017)  για τις ανάγκες σίτισης του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δ. Νάουσας» το παρακάτω ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης για 

το σύνολο των ειδών των οποίων η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και για τις ποσότητες που αναφέρονται σ’ αυτόν στη μέση λιανική τιμή πώλησης όπως 

ορίζεται από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος  

Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας επί τοις % 

……………………………………….(ολογράφως)……………………………………………..(

αριθμητικά). 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          

………………………………………………………

……… 

Νάουσα ……………………………………….. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

        

ΟΜΑΔΑ 5 Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου και Ζαχαροπλαστικής    

Α/Α Είδος Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ /ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ24% ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1 
ΑΡΤΟΣ (350 γρ.) 

ΤΕΜ 
10.500   

   

2 
ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  
(ατομικά) 

ΤΕΜ 
1.950   

   

3 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ  

ΤΕΜ. 
6500   

   

4 
ΣΤΑΦΥΔΟΨΩΜΟ 

ΤΕΜ. 
3000   

   

5 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ    

ΚΙΛΟ 
30   

   

6 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ    

ΚΙΛΟ 
30   

   

7 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ    

ΚΙΛΟ 
30   

   

8 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 
(ζελεδάκια) ΚΙΛΟ 

110   

   

9 Παγωτά  ΚΙΛΑ  
30   

   

10 
Σοκολατενια 

αυγουλακια 
ΚΙΛΑ 

30   

   

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
   

   

 Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          

………………………………………… 

Νάουσα ……………………………………….. 
 

 

 
 

                                  

 
 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

 
 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  

προσωπικό για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 

 
 

Μερικό Σύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο Ομάδα 5  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 

 
 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 
 

 
 

 
 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  προσωπικό για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου 

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 
  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 

ΟΜΑΔΑ 6 Γάλα  φρέσκο 
παστεριωμένο         

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

Σύνολο 

1 Γάλα  φρέσκο παστεριωμένο ΛΙΤΡΟ 17.424 
    

 

   Μερικό Σύνολο   

   
 
ΦΠΑ 13%   

   Σύνολο Ομάδα 6   

 

 

 

 

 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                           

Νάουσα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 
 

 
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  
προσωπικό για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 7  (Γάλα)       
  
 

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

Σύνολο 

1 Γάλα  φρέσκο παστεριωμένο ΛΙΤΡΟ 8.260 
    

 

   Μερικό Σύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   Σύνολο Ομάδα7    

 

 

 

 

 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          

………………………………………………………

……… 

Νάουσα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
 

 
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  

προσωπικό για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 
  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 8 (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) Ενδεικτικού προϋπολογισμού  7.737,50   άνευ ΦΠΑ  

 Ο υπογράφων 

……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. 

………………………………… Δ.Ο.Υ.  

………………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση των 

όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης  για την  

προμήθεια  τροφίμων, τη γενική – ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την 

προμήθεια ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  για 1 έτος (2016-2017)  για τις ανάγκες σίτισης του 

Ν.Π.Δ.Δ.  «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δ. Νάουσας» το 

παρακάτω ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, των οποίων η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και για τις ποσότητες που αναφέρονται σ’ αυτόν για τα ΕΙΔΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ , στη μέση λιανική τιμή πώλησης όπως ορίζεται από το δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος  Εμπορίου της 

Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας επί τοις % 

……………………………………….(ολογράφως)…………………………………………

…..(αριθμητικά). 

                                                                                                      Ο/Η  

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

                                                                                          

Νάουσα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 
 

 
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το  
προσωπικό για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του 

Νομικού του Προσώπου  
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 9   
(Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος 

ατομικής προστασίας)       

  

 

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  

Σύνολο 

1 Γάλα  φρέσκο παστεριωμένο ΛΙΤΡΟ 2.300 
    

 
   Μερικό Σύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   Σύνολο Ομάδα 9   

 

 

 

 

 

Ο/Η   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          

………………………………………………………

……… 

Νάουσα ……………………………………….. 
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