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          ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

ΘΔΜΑ: « Ππομήθεια Διδών ηποθίμων & γάλακηορ για ηο πποζωπικό για ηιρ ανάγκερ 

ηων ςπηπεζιών ηος Γήμος Νάοςζαρ και ηος Νομικού ηος Πποζώπος έηοςρ 2015-

2016» 

 

   Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
· Σελ ππ' αξηζκ. 11389/3/1993 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 185/Β/23-3-93) 

· Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

· Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ» 

· Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

· Σνπ Ν.2362/95 (δεκφζην ινγηζηηθφ - πξνκήζεηα ππεξεζηψλ) 

· Σηο δηαηάμεηο ηεο αξ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΔΚ 1789/12.11.10 ηεχρνο Β) απφθαζεο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «χλαςε, εθηέιεζε θαη 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 2 (παξ.5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95» 

· Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/20-3-07) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

· Σν άξζξν 4 ηνπ θεθ 240Α' 12/12/2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ'18) 

· Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ 53361/02-10-06 (ΦΔΚ 1503Β/11-10-06) 

«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο» θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο Κ.Τ.Α ΣΣ/36586/07 (ΦΔΚ 1323 Β/30-07-

07) θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ 31119/08 (ΦΔΚ 990 Β/28-05-08) 

· Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

· Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/99, άξζξν 8, πεξ. 6β (Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ 

άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο). 

· Σηο δηαηάμεηο ηεο Π1/358/1999 Φ.Δ.Κ 92 η. Β710-02-1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηηο Π1/667/2005 Φ.Δ.Κ. 448 η. Β707-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Δ.Κ. 

1240 η. Β719-07-2007 θαη Π1/1732/2013 Φ.Δ.Κ. 1869 η. Β/31-07-2013, φπσο ηζρχεη, 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πεξί εμαηξέζεσο πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

αλάδεημε πξνκεζεπηψλ - ρνξεγεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.2286/1995. 

· Σνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α'/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

· Σνπ Ν. 4013/ΦΔΚ 204 Α715-9-2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο 

θψδηθαο - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

· Σεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β'/20-12-2012) 

«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 



3 

 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

· Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

· Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)» 
· Σο Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΘ 194/Α) «Ανάληυη σποτρεώζεφν από ηοσς Γιαηάκηες» 

· Σνπ 157νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4281/ΦΔΚ 160 Α'/8-8-2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

· Σελ 11018/12-5-2015 Σερληθή Έθζεζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

γάιαθηνο θαη ηελ 68/27-8-2015 απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε 

ηελ επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο», 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 

· Σελ ππ' αξηζκφ 184/2015 .απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

· Σελ ππ. αξ. 320/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ Νάνπζαο γηα ηελ 

έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

Πξνθεξχζζεη Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ , γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ 

πξνκήζεηα «Δηδψλ ηξνθίκσλ & γάιαθηνο γηα ην  πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηνπ Ννκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ έηνπο 2015 - 2016» ζπλνιηθνχ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ διακόζιερ δέκα  σιλιάδερ  πενηάκοζια ενενήνηα  λεπηά  και 

ζαπάνηα ηέζζεπα  (210.599,44 €) ζςμπεπιλαμβανομένος ηος  ΦΠΑ  κε ηνπο παξαθάησ 

φξνπο: 

Α ΜΔΡΟ : ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Α.1 Γενικέρ πληποθοπίερ Α.1.1 

Ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα Δηδψλ 
ηξνθίκσλ & γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ θαη  ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο θαη ηνπ Ννκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ έηνπο 2015 - 2016 

Α.1.2 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Γήκνο Ζ.Π. Νάνπζαο 

Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ Γήκνπ: 
Γηεχζπλζε: ΓΖΜΑΡΥΗΑ 30 Σ.Κ. 59200 ΝΑΟΤΑ 
http: //www.naoussa.gr 
Σειέθσλν: 2332350367, 2332350328 
Fax : 23320 24260 

E-mail: vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 
Πιεξνθνξίεο: 2332350367 

Α.1.3 ηοισεία Φοπέων ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 

α) ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ, κε Α.Φ.Μ. 998841450  Γ.Ο.Τ. ΒΔΡΟΗΑ, έδξα: Γεκαξρίαο 

30, ΣΚ. 59200 ΝΑΟΤΑ 

β) Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, κε  ΑΦΜ 

998841621, Γ.Ο.Τ. Βέξνηαο, έδξα: Α. ΚΟΚΚΗΝΟΤ 19,  ΣΚ. 59200 ΝΑΟΤΑ 

Α.1.4 Πποϋπολογιζμόρ 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο, 
πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 210.599,44 με ΦΠΑ θαη ζα αληηκεησπηζηεί απφ πηζηψζεηο πνπ 
έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ έηνπο 2015 – 2016. Οη αξηζκνί αλαθνξάο 
ηεο νλνκαηνινγίαο ( C.P.V.) ε πνζφηεηα θαη ε αμία ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ αλά αξηζκφ  
(C.P.V.) έρνπλ ζπλνιηθά σο εμήο: 
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Αλαιπηηθά αλά θνξέα: 

 
1. ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ 
Α)Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
Πξνυπνινγηζκφο : 16.814,15.€ 

Φ.Π.Α. 13% : 2.185,85.€ 
 
Γαπάλε : 19.000,00.€ 
Πίζησζε : 19.000,00€ 
Κ.Α. : 15.6063.0001, 20.6063.001, 30.6063.001, 35.6063.001, 45.6063.001 

ΟΜΑΓΔ ΦΟΡΔΑ C.P.V. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 

ΟΚΑΓΑ Α ΘΔΛΣΡΟ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ  & 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ  
Γ.ΛΑΟΤΑ 

15800000-6 Δίδη Πανηοπφλείοσ 70.673,94 

ΟΚΑΓΑ Β ΘΔΛΣΡΟ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ  & 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ  
Γ.ΛΑΟΤΑ 

15300000-1 Δίδη 

Οπφροπφλείοσ 

35.614,70 

ΟΚΑΓΑ Γ ΘΔΛΣΡΟ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ  & 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ  
Γ.ΛΑΟΤΑ 

15100000-9 Δίδη Θρεοπφλείοσ 27.628,38 

ΟΚΑΓΑ Γ ΘΔΛΣΡΟ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ  & 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ  
Γ.ΛΑΟΤΑ 

15811000-6153 Δίδη Αρηοποιείοσ 

και 
Εαταροπλαζηικ

ής 

19.371,12 

ΟΚΑΓΑ Δ ΘΔΛΣΡΟ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ  & 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ  
Γ.ΛΑΟΤΑ 

15511000-3 ΓΑΙΑ Λ.Π.Γ.Γ.  

«ΘΔΛΣΡΟ 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ 

ΓΖΚΟΤ» 

11.739,24 

ΟΚΑΓΑ Σ ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ  
& 
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ  
Γ.ΝΑΟΤΑ 

15211000-0 Δίδη Ητθσοπφλείοσ 17.491,39 

ΟΚΑΓΑ Ε ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ  
& 
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ  
Γ.ΝΑΟΤΑ 

15411110-6 Δλαιόλαδο 9.080,67 

ΟΚΑΓΑ  Ζ ΓΗΜΟ 
ΝΑΟΤΑ 

15511000-3  ΓΑΙΑ  ΓΖΚΟΤ 
ΛΑΟΤΑ 

19.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   210.599,44 
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2. Ν.Π.Γ.Γ. – «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ. 
ΝΑΟΤΑ» 
Α) Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Ν.Π., θαη ηξνθίκσλ γηα ην Ν.Π., 
Πξνυπνινγηζκφο : 166.609,73 €  +  Φ.Π.Α.  24.989,71 € 

 Γαπάλε : 191.599,44 €,  Πίζησζε : 194.000,00 € Κ.Α.: 15.6481.00, 15.6481.01, 15.6063 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πεξηγξάθνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο  , νξίδεηαη, γηα ηα είδε πξνκήζεηαο ησλ νκάδσλ Β) Οπωποπωλείος , 

Γ) Κπεάηων – Ποςλεπικών, Σ) Ησθςοπωλείος, Ε) Δλαιολάδος , ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό 

έκπηωζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο,  ζηελ λφκηκα 
δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, φπσο 
απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ , ηνπ Σκ. Δκπνξίνπ 
ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ ηεο  Π.Δ. Ζκαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 
Για ηα ςπόλοιπα είδη ηποθίμων (είδε παληνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηηθήο θαη 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα) ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε Πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ ζα 
πξνζθέξνπλ ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο απηήο θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ ηξφθηκα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο πξνκήζεηαο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο (Α-
Ζ)  θαη γηα φπνην θνξέα επηζπκνχλ ήηνη, 1) Γήκνο Ζ.Π. Νάνπζαο, 2) Ν.Π.Γ.Γ. – «Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο», γηα ηε ζπλνιηθή σζηφζν 
πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα θάζε νκάδαο. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ κηαο 
«νκάδαο» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο «νκάδαο». 
Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α' πνηφηεηαο, πξντφληα θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θαζψο θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο 
δηαηάμεηο απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο πξνκήζεηαο πξντφλησλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Να 

είλαη ζχκθσλα κε ην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη λα πξνέξρνληαη απφ 
λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα θαη επηρεηξήζεηο. 

 

Α.2 Διδικοί Όποι Γιαγωνιζμού 

Άπθπο 1ο 

Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ:  16-9-2015 

Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα. 

ηνλ ειιεληθφ ηχπν ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο: ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ, ΛΑΟ Ν.ΖΜΑΘΗΑ, ΖΜΔΡΖΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ, ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ 

ΝΔΑ ,ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ  

Άπθπο 2ο 
ςμβαηικά ηοισεία 
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

· Ζ δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 

· Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

· Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
· Σα έληππα πξνζθνξάο   

Άπθπο 3ο 

Υπόνορ και Σόπορ διεξαγωγήρ ηος Γιαγωνιζμού - Δπιηποπή Γιαγωνιζμού 
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ 
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(20), απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ 

Σχπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. 

 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε , ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ειεθηξνληθφ θάθειν , ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/13 , θαη ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1- 
2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) » 
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ε νπνία είλαη θαη επηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Άπθπο 4ο 
Πποϋποθέζειρ για ηη δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ζηον ηλεκηπονικό διαγωνιζμό 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο. θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - 

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus .gov. gr ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο: 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ 

απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXIS Net ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 

νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο -ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 

απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 
ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

21/9/2015 22/9/2015 θαη ψξα 

08.00 π.κ. 

12/10/2015 θαη ψξα 

15:00 κ.κ. 

http://www.promitheus/
http://www.promitheus.gov.gr/
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έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX 

Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα 

δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή 

αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο. 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν 

ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Άπθπο 5ο 
Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα έγγξαθα ηνπ            

δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα, γίλνληαη δεθηέο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε 

ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ.  

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ 
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην 
ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 
ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ pdf, κε ην 
θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ 
αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 
απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο , ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

Άπθπο 6ο 
Γικαίωμα ςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

· Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

· Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

· πλεηαηξηζκνί 

· Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 

ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο "Αλάδνρνο" αθνξά ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

Άπθπο 7ο 
7.1 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ηλεκηπονικά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο, επί ποινή αποκλειζμού, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε μοπθή απσείος pdf  ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 7 ηεο Τ.Α 11389/93, ην Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α'/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 
Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

Ζ κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί  ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο:  
Α) ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 
Α.1 Δγγςηηική Δπιζηολή ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ ( κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 9ν ηεο παξνχζαο ) πνπ είλαη ην 1% επί ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο, άλεπ  ην ΦΠΑ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α.2 Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 
θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο , ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 
1599/86 φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. 

ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ 
ππεξεζία κε βάζε ηελ αξηζκ. 2458/ 22-2-2005   Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 267/ Β΄ / 
1-3-2005). 
Α.3 Πιζηοποιηηικό αξκφδηα δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ,αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 
Α.4 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 
ενήμεποι πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαλιζηικά ηαμεία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ,πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο 
νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 

Α.5 Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/1986 , πνπ ζα αλαθέξεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 
Α.6 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 
ενήμεποι σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
Α.7 Πιζηοποιηηικό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο 

ζ' απηφ θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
Α.8 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

· Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

· Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ε ησλ 

Ο.Σ.Α. 

· Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

· Αλαιακβάλεη λα εγθαηαζηήζεη ηθαλφ αξηζκφ ςπγείσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 

παξάδνζεο έρνληαο θαη ηελ επζχλε ζπληήξεζήο ηνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ παξαδηδνκέλσλ πνζνηήησλ γάιαθηνο θαη παγσηψλ. 

Β) ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

Β.1 Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο  

Γ) ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Ζκεδαπά ή Αιινδαπά) 

Γ. 1 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο θαη Αιινδαπνχο Πνιίηεο 
Γ.2 Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη 
εθπξνζψπεζήο ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 
ΦΔΚ θιπ.) ελ ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

 Γ.3 Δηδηθφηεξα ηα αλσηέξσ Ννκηθά Πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο , 
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο Α.Δ. , 
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο Α2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γ) ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

Γ. 1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ( κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 9ν ηεο παξνχζαο ) πνπ είλαη ην 1% επί ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο, αλεπ  ην ΦΠΑ 
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Γ.2 Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα 
Γ.3 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο Α2, Α3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

Δ) ΔΝΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ 

Δ. 1 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
Έλσζε. 
Δ.2 Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ, γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη 
απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε 
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50% .Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7.2 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο , ππνβάιινπλ 

εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. 

7.3 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά ην λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ 
ηδξχκαηνο πνπ ηα εθδίδεη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο, δελ 
εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ 
ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ. 

7.4 εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη λα 

ππνγξάθνληαη: 

· απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή 

· φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, 
Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
7.5 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 
ειεθηξνληθή πξνζθνξά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ  pdf θαη δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ 
ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (άξα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή) ηφηε οθείλοςν επί 

ποινή αποκλειζμού να ηα πποζκομίζοςν ζηελ Τπεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 
ζε έληππε κνξθή, ενηόρ ηπιών (3) επγαζίμων ημεπών απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο (ζε ζθπαγιζμένο (ςπο) θάκελο κε εμσηεξηθέο ελδείμεηο  
7.6 Δπηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο. Σα ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 
Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πιελ ησλ ΦΔΚ. θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή . 
Όζα δηθαηνινγεηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ην ζπκκεηέρνληα πξέπεη λα θέξνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο. Οη ππεχζπλεο 
δειψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

7.7 Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α' 74/26-03-14). 

Άπθπο 8ο 
Καηάπηιζη και ςποβολή πποζθοπών - Σιμέρ 
8.1 Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 



10 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζην Π.Γ. 60/07 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε 
ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 
ζχζηεκα. 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1- 2390/2013 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ 
πξνζθνξά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. 
Τπνβνιή πξνζθνξψλ κφλν ζε έληππε κνξθή δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο 
απνζηνιείο ηνπο. 

8.2 Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο :  
(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
πξνζθνξά» θαη 
(β) έλαο (ππν) θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 [*(ππν) θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ]  

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε 
ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ 
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 
8.2.1 Πεξηερφκελα (ππν) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηνλ 
(ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηλεκηπονικά ζε μοπθή απσείος .pdf φια ηα απαηηνχκελα ζχκθσλα κε 

ηε δηαθήξπμε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα: 
α) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άπθπο 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
(Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ) ην Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α'/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ 
Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

β) Σα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. σο αθνινχζσο : 

· Τπεύθςνη Γήλωζη ηος Ν. 1599/86 γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη παξαγσγήο ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν) θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
- Σερληθή Πξνζθνξά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά ζε κνξθή αξρείνπ 
ηχπνπ .pdf θαη δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (άξα δελ 

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή) ηφηε οθείλοςν επί ποινή αποκλειζμού να ηα 

πποζκομίζοςν ζηελ Τπεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζε έληππε κνξθή, ενηόρ 

ηπιών (3) επγαζίμων ημεπών απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο (ζε 

ζθπαγιζμένο ςποθάκελο κε εμσηεξηθέο ελδείμεηο επηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο). Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ. 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, 
ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθόζον νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 
ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. (ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ηνπ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα ηςσόν ηλεκηπονικά ςποβαλλόμενα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία . ε αληίζεηε πεξίπησζε θα ππέπει 

να ζςνοδεύονηαι από ςπεύθςνη δήλωζη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία 
ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Σα ηερληθά θπιιάδηα 
εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ή κέξνο 
ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ειεθηξνληθά ν ζπκκεηέρσλ. 

8.2.2 Πεξηερφκελα (ππν) θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ηνλ (ππν) θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξνκεζεπηή). 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 
κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη 
εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθόζον νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 
ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο , ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. (ηδίσο ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ) 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα επηζπλάςεη 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζηνλ (ππν) θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην ΔΝΣΤΠΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή 
πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Δλδεηθηηθή Σηκή πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε γηα ην αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο. 
 (Αθνξά κφλν ηα είδε πξνκήζεηαο ειαηφιαδσλ, νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ, πνπιεξηθψλ, 
ηρζπνπσιείνπ φπνπ θξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 
εθαηφ (%) ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα 
παξάδνζεο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ 

ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ Ν. 3438/2006. 
 Παξάδεηγκα: 
Γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο ηξνθίκσλ ε ηηκή ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά ζα δίδεηαη ζχκθσλα κε 
ην παξαθάησ ππφδεηγκα θαη ζα πξνέξρεηαη απφ ην πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο, ζην 
ηηκνιφγην ηεο κειέηεο. 

 

ηήιε 3 = Πνζφηεηα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηήιε 4 = Δλδεηθηηθή ηηκή Μειέηεο ηήιε 5 = 

Πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ηήιε 6 = ηήιε 4 - (ηήιε 4 Υ ηήιε 5) 

Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ (πξνζάξηεκα), ηα θάησζη: 
A. Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 
θαη λα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) 
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ηήιε 1 ηήιε 2 ηήιε 3 ηήιε 4 ηήιε 5 ηήιε 6 

Δίδνο ΜΜ Πνζφηεηα Δλδεηθηηθή 
ηηκή 
κνλάδαο 

Πνζνζηφ 

έθπησζεο 

% 

Σηκή 

Πξνζθνξάο 

Αριάδηα Κηιφ 60 2,300 € 5% 2,185 € 
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γ) ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν. 
B. Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην εληαίν πνζνζηφ 
έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
Γ. Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο 
αξηζκεηηθήο. 
Γ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο 

νκάδεο Α - Δ θαη γηα φπνην θνξέα επηζπκνχλ ήηνη 1) Γήκνο Νάνπζαο 2) Ν.Π.Γ.Γ. – «Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, γηα ηε ζπλνιηθή σζηφζν 
πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα θάζε νκάδαο. 
Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο «νκάδαο». 
Δ. Δθφζνλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη 

δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε 
ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
8.3 Σηκέο 
Α) Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 

· Όιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο, δαζκνχο, κεηαθνξηθά θιπ) νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ 

νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή 

· Σηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή 

Πξνζθνξέο ζε άιιν λφκηζκα ή πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα ή ξήηξα 

ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Β) Γηα ηα είδε πξνκήζεηαο ειαηφιαδσλ, νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ, πνπιεξηθψλ, 

ηρζπνπσιείνπ, νη ζπκκεηάζρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δψζνπλ επί ηεο εθαηφ (%) 

έθπησζε, ζα αλαγξάθεηαη δε ζηελ πξνζθνξά ηνπο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

Ζ ηηκή ρξέσζεο ζα ππνινγίδεηαη αθνχ αθαηξεζεί απφ ηε κέζε δηακνξθνχκελε ιηαληθή ηηκή 

πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε 

εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 ην πνζνζηφ (%) 

έθπησζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

Γ) Γηα ηα είδε ησλ ινηπψλ Οκάδσλ νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά επί ηεο 
ηηκήο αλά είδνο , γηα φια ηα είδε ηεο θάζε νκάδαο . 
Γ) Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο 
πξνζθνξάο θαη ηεο ζχκβαζεο νχηε θαη ζε ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο. 

Δ) Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε , φπσο επίζεο θαη 
θάζε πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 
εληαία ηηκή. 
Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Άπθπο 9ο 

Δγγςήζειρ 
9.1 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 
Α) Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 1% ( έλα επί ηεο εθαηφ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, αλεπ Φ.Π.Α., εθ' φζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη γηα ην 
ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 
Β) Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ(νκάδαο), γίλεηαη δεθηή θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 1% φρη επί ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αλεπ ΦΠΑ αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ 

πνπ ηνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο(νκάδαο) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ε απηή 
ηελ πεξίπησζε φκσο ε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη γηα ην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. 
Γ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηελ 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10

ν
 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ (120) εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πξηλ ηε ιήμε ηεο λα δεηά απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
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 Γ) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη σο εμήο: 
α) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ην Γηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζχκβαζε 
πξνκήζεηαο , επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
β) Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο Γηαγσληδφκελνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 
Γηαγσληζκφ, επηζηξέθνληαη εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε 
απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε 
πεξίπησζε, δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε 
δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην 
Γηαγσληδφκελν. 
Δ) Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο , αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αλαθέξνπλ 
θαη ηα αθφινπζα: 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
 · Σελ εκεξνκελία Έθδνζεο 

· Σνλ Δθδφηε 

· Σνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ( Γήκνο Νάνπζαο) 

· Σνλ Αξηζκφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

· Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

· Σελ πιήξε Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε 

· Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

· Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα , ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο ή ηεο δηδήζεσο. 

· Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε 

ηξεηο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

· Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

· Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα 

δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα. 

· Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

εγγχεζεο. 

· Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα πνζά ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο νκάδεο εηδψλ θαη ζηνπο 

θνξείο πνπ θαη' επηινγήλ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξνζθνξά:

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ ΦΟΡΔΑ 

ΔΗΓΟ : ΟΜΑΓΑ Α ΔΗΓΖ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

ΟΜΑΓΑ Β ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ ΟΜΑΓΑ Γ ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΩΝ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗ 

ΟΤ 

ΔΓΓΤΖΣΗ

Κ Ζ 

ΤΜΜ. 

1% 

ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗ 

ΟΤ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚ

Ζ ΤΜΜ 

1% 

ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΩΝ 

ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥ 

Ζ 1% 

ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΗ 
60.225,10 602,25 31.517,43 315,17 24.449,90 244,49 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ. ΝΑΟΤ 

60.225,10 602,25 31.517,43 315,17 24.449,90 244,49 
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ΔΗΓΟ : ΟΜΑΓΑ Σ  ΔΗΓΖ  

ΗΥΘΤΟΠΩΛΔΗΟΤ 

ΟΜΑΓΑ Ε  

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

ΦΟΡΔΑ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΩΝ 

ΗΥΘΤΟΠΩΛΔΗΟΤ  

ΔΓΓΤΖΣΗΚ

Ζ ΤΜΜ 
1% 

ΤΝΟΛΟ  

ΔΛΑΗΟΛΑΓ
ΟΤ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

ΤΜΜ 1% 

ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΗ 
15.479,10 154,79 8.036,00 80,36 

ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ - - - - 

ΔΗΓΟ : ΟΜΑΓΑ Γ ΔΗΓΖ 

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

ΚΑΗ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

ΟΜΑΓΑ Δ - ΓΑΛΑ Ν.Π.Γ.Γ. 

«ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΦΟΡΔΑ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΩΝ 
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

& 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑ 

ΣΗΚΖ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚ
Ζ ΤΜΜ 

1% 

ΤΝΟΛΟ 
ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 
ΤΜΜ 1% 

ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΗ 

16.513,50 165,13 10.388,70 103,88 

     

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ.ΝΑΟΤ 

16.513,50 165,13 10.388,70 103,88 
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Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ.ΝΑΟΤ 

15.479,10 154,79 8.036,00 80,36 

 

 
 
 
9.2 Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 
Α) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηηο νπνίεο ζα εθδψζνπλ νη πξνκεζεπηέο (ή ν 

πξνκεζεπηήο) ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα εθδνζνχλ ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ 

νπνίν ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε. Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 2% (δχν ηεο εθαηφ) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ.  

Β) Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΔΗΓΟ : ΟΜΑΓΑ Ζ - ΓΑΛΑ ΓΖΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ 

ΦΟΡΔΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚ

Ζ ΤΜΜ  

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑΚΣΟ
 1% 

ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ 16.814,15 168,14 

ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 16.814,15    168,14 
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Γ) Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο , αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο (βι. παξ. 9.1 (Δ) παξαπάλσ) κε ηηο 

εμήο δηαθνξέο : 

· Γελ ζα αλαθέξνπλ ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

· Θα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε 

· Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο , απηφο ζα πξέπεη λαη 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, πιένλ δχν (2) κελψλ. 

Γ) Ζ Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

Οη εγγπήζεηο κπνξεί λα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα 

θξάηε- κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α'139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Άπθπο 10ο 
Υπόνορ Ηζσύορ ηων Πποζθοπών 
Α) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 3 μήνερ 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επόμενη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ηλεκηπονικήρ 

ςποβολήρ πποζθοπών ζηο ζύζηημα. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Β) Ο Αλάδνρνο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα απνδέρεηαη κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα φζν δηαξθεί ε ηζρχο 

ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

Άπθπο 11ο 
Ανηιπποζθοπέρ-Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ 
ην Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Άπθπο 12ο Γλώζζα Γιαδικαζίαρ 
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 
Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ζα 
είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε 

κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο "Apostile" ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 0510-61 
(πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ 
ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ. είηε απφ ην 
αξκφδην πξνμελείν είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ 
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη 
ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Όια ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. Πηζηνπνηεηηθά ISO) νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηπρφλ ηερληθά θπιιάδηα. 
 
Άπθπο 13ο 
Δνζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 
Α Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο 
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 15 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ),θαη ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013 , ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 

ΔΖΓΖ θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη 
ςεθηαθή ππνγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιεη θαη ζε έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ 
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απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία 
απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε 
πεξίπησζε ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο, εθηφο αλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο 
απηή ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά, θαη ηεο έλζηαζεο, φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, νπφηε σο εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. 
Δηδηθά γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη : 
1) Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ επηηξνπή κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ .Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε 
εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη 
ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2) Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή 

ζε απηφλ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή κφλν απφ 
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ, θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, κέρξη 
θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλαθνίλσζεο 
ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. 
Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία 
ππνβάιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ ε νπνία ηειηθά θαη απνθαζίδεη. 
Β) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, 
δελ γίλνληαη δεθηέο 
Γ) Οη Γηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ ελζηάζεηο, ελεκεξψλνληαη 

ειεθηξνληθά γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζήο ηνπο. 
πγθεθξηκέλα ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
ηεο έλζηαζεο θαη εθδίδεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιεη (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο 
θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εθδνζείζα απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο 
θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθεχγνληα. 

Άπθπο 14ο 
Γιαδικαζία ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών 
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δειαδή ζηηο 16/10//2015 και ώπα 

10:30π.μ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 
(ππφ) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά» . 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν) θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 
Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 
νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ 
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Άπθπο 15ο 
Γιαδικαζία ηλεκηπονικήρ αξιολόγηζηρ ηων πποζθοπών 
Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο , θξηηήξην 
αμηνιφγεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε: ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο 
ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε 
ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά 

ηηκή, θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα 
θαηαθχξσζεο νξίδεηαη, γηα ηα είδε πξνκήζεηαο ειαηφιαδσλ, νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ, 
πνπιεξηθψλ θαη ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο 
πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε 
εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 
Για ηα ςπόλοιπα είδη ηποθίμων ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε Πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) 
πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο. Ζ θαηαθχξσζε 
ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο 
θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, ν νπνίνο πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή. 
Ηζφηηκεο , ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο ή ηελ 

ίδηα ηηκή ,θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ειεθηξνληθψλ (ππν) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά», ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
απηψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 
α) ειέγρεη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπ δηαγσληδφκελνπο ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δειαδή: 
• ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά" θαηά ην άξζξν 7

ν
 , 

• ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 6
ν
 

• ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην 
Γξαθείνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο , φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 7

ν
 θαη 

8
ν
 ηεο Παξνχζαο. 

Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα 
απεπζχλεη ειεθηξνληθφ αίηεκα κέζν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
θαη λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηέζεζαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζν ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη εγγξάθσο αλ δεηεζεί ,ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλήζεηο .  
β) ζηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο αθνχ κνλνγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο 
πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
ζρεηηθνχ (ππν) θαθέινπ, πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζχκθσλα 

ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
γ)ην πξαθηηθφ ηέινο θαηαγξάθνληαη νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη απνθιεηφκελνη 
απφ ην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηνκέλσλ. 
 
Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην χζηεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε 
ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ 
λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη' απηνχ ,κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 13

ν
 ηεο παξνχζαο. 

 
Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ή αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζήο ηνπο, ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρσξά ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη απνζθξαγίδεη 
ειεθηξνληθά ηνπο ειεθηξνληθνχο (ππν) θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ 
απνδεθηέο απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην . 
 πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 
α) ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηεο Πξνζθεξφκελεο Σηκήο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ, θαηά ην άξζξν 8.2.2. ηεο παξνχζαο 
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β) ζηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο αθνχ κνλνγξάςεη ηα έληππα ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ ζα παξαιάβεη απφ ην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Βχξσλα, ζπληάζζεη 
Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά). Αλ 
πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη δεκφζηα 
θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν 
πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην χζηεκα απφ 
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο 
δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη' απηνχ κέρξη θαη ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ 
αλαθνίλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13

ν
 ηεο παξνχζαο. 

Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηα πξαθηηθά γηα ην 
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ε νπνία 

εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη αλαδεηθλχεη ηνλ κεηνδφηε. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ αλνίρηεθαλ νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζην κεηνδφηε. 

Άπθπο 16ο 
Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα 
έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά 
πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΔΚ Β' 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 
4155/2013. 

Άπθπο 17ο 
Κπίζη Αποηελέζμαηορ Γιαγωνιζμού 
Α) Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε γλσκνδφηεζή ηεο 

πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη : 

· Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο πνπ 

πξνζθέξεη ν Πξνκεζεπηήο 

· Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε 

ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

· Σελ θαηαλνκή ηεο πξνκήζεηαο , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηέν πιηθφ , κεηαμχ 
ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ ή ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηνπο. 

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα : 
α) Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηεο κειέηεο 
β) πλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ ρσξίο 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
 ή γ) ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο , 
ηφηε ηελ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Άπθπο 18ο 
Γιαδικαζία με διαππαγμάηεςζη ή απεςθείαρ ανάθεζη 
Α) Πξνκήζεηα κε «δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο» ή «απεπζείαο αλάζεζε» κπνξεί λα 
γίλεη εάλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εδαθίσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ 60/2007 
Β) Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ή κε 
απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν επηιέγεη θαη 
ηνλ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. 
Ζ απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο, κε ξεηή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 
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Άπθπο 19ο 
Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ και ςπογπαθή ζύμβαζηρ 
Α) ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Ο 
Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 Β) Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 9.2 ηεο παξνχζεο. 
Γ) Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 
ζχκβαζε ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 & 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 

Άπθπο 20ο ύμβαζη 
Οη ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε μερσξηζηά γηα έθαζην λνκηθφ πξφζσπν, 
γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ απηφ έρεη αηηεζεί. Τπνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
(θνξέα, πξνκεζεπηή). 
πγθεθξηκέλα ν πξνκεζεπηήο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε 
ηνλ θάζε θνξέα ήηνη :  
α) ην Γήκν Ζ.Π. Νάνπζαο. 

β) ην Ν.Π.Γ.Γ. « Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο». 
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε ,ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε θνξέα. 
Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ή 
φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ 
αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 
Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κε δηθαίσκα 
παπάηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ μέσπι εξανηλήζεωρ ηος ποζού  θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ην Γήκν ή αληίζηνηρα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην Ννκηθφ 
Πξφζσπφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην 
αίηεκα ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο ή κε 
ηελ ίδηα ηηκή κε απηή ηεο πξνζθνξάο ηνπ .Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 
αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

· Σνλ Σφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

· Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

· Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαηάμεηο 

· Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα 

· Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή 

· Σνλ Σφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ 

· Σελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο
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· Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

· Σνλ ηξφπν πιεξσκήο 

· Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

Άπθπο 21ο 
Υπόνορ και Σόπορ Παπάδοζηρ και Παπαλαβή Διδών 
1.Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θνξέα, χζηεξα 

απφ παξαγγειία απφ ηνπο ππεχζπλνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη έθαζηε ζχκβαζε. 
Δηδηθφηεξα: 
Γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. 
«Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο», ε παξάδνζε ηνπ 
γάιαθηνο ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ηηο εξγάζηκεο κέξεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ, ζε ρψξνπο ηνπο 
νπνίνπο ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί 
νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
παξαδίδεη ηηο εκεξήζηεο πνζφηεηεο ηνπ γάιαθηνο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νξηζκέλεο πεξηφδνπο, λα δηαθφπηεη 
πξνζσξηλά θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο. Οη πνζφηεηεο ηνπ κε 

ρνξεγνχκελνπ γάιαθηνο ζα δηαηίζεληαη αξγφηεξα θαη κέρξη ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ απηνχ. Ο 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην Γήκν, ην ρψξν ππνδνρήο ηνπ γάιαθηνο θαη ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην γάια, ηνπιάρηζηνλ πέληε 
(5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, εθηφο θαη αλ ε ψξα παξάδνζεο είλαη νξηζκέλε θαη ηαθηή. 
1.Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπνηείνπ θαη δαραξνπιαζηηθήο: 
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ αξηνπσιείνπ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ 

νη ππεξεζίεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπο. 
2.Γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ ηξνθίκσλ. 
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κία θνξά ή δχν θνξέο θάζε εβδνκάδα ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 
αλάγθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο φπσο απηέο ζα νξηζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ή ηελ επνκέλε ηεο παξαγγειίαο. 
Σα απαηηνχκελα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κεηαθνξηθά κέζα, ν έιεγρφο ηνπο ζ' φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 
θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ε 
ππεξεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε 
εηδηθά γηα ηξφθηκα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, ζχκθσλα κε 
ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 Σα ζεκεία παξάδνζεο ησλ εηδψλ είλαη:  

α). Γηα ην Γήκν Ζ.Π. Νάνπζαο: 
- Ζ παξάδνζε ηνπ γάιαθηνο ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ηξία (3) 
ςπγεία κέζα ζηα νπνία ζα απνζεθεχεηαη ην γάια θαζεκεξηλά. 
β). Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο: Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη: 
- Σκήκα Α΄Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο ,δηεχζπλζε: Διεπζ. Βεληδέινπ 26, ηει. 

2332021497 
- Σκήκα Β΄Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο, δηεχζπλζε:Α. Κνθθίλνπ 19, ηει: 
2332026242 
- Σκήκα Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Βάιηαο, δηεχζπλζε: Βάιηα, ηει. 2332020351  
- Σκήκα Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ ΠΗΚΠΑ, δηεχζπλζε: Ζξστδσλ 8, ηει. 2332025485 
- Σκήκα Π.. ηελεκάρνπ, δηεχζπλζε: ηελήκαρνο, ηει. 

- Α΄ Π.. Αλζεκίσλ, δηεχζπλζε: Κνπαλφο, ηει. 2332042454 
- Β΄Π.. Αλζεκίσλ, δηεχζπλζε: Μνλφζπηηα, ηει. 2332043400 
- Γ΄Π.. Αλζεκίσλ, δηεχζπλζε: Μαξίλα, ηει. 2332044110, 2332044743 
- Γ΄Π.. Αλζεκίσλ, δηεχζπλζε: Δπηζθνπή, ηει. 2332044357 
- Σκήκα Π.. Δηξελνχπνιεο, δηεχζπλζε: Αγγεινρψξη, ηει.2332047210 
- Σκήκα Π.. Εεξβνρσξίνπ, δηεχζπλζε: Εεξβνρψξη, ηει. 2332048418 
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Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ θάζε θνξέα μερσξηζηά, απφ ηελ 
νξηδφκελε ηξηκειή επηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ηνπ θάζε θνξέα. Οη 
επηηξνπέο παξαιαβήο ζπγθξνηνχληαη απφ ηα ίδηα λνκηθά πξφζσπα, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Όια ηα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα κε έρνπλ μέλεο χιεο θαη πξνζκίμεηο θαη ειαηηψκαηα, λα είλαη 
αξίζηεο πνηφηεηαο, πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνιχ πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο θαηαλάισζήο ηνπο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηηο εηδηθέο ελδείμεηο πνπ ζα 
αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία απηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία πξέπεη απαξαίηεηα λα 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. Καηά ηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
δχλαηαη λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 
θνξέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Θα γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο 
ηαθηηθήο απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο, ηεο 
έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, ησλ καθξνζθνπηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, νζκή, γεχζε, φςε θ.ι.π. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εηδψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, ν θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα 
ησλ ηξνθίκσλ γηα έιεγρν ζην Γεληθφ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή 
δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ εηδψλ ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κέζα 
ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δψζεη ε θάζε ππεξεζία θαη νθείιεη λα παξαιάβεη ην 
αθαηάιιειν είδνο ην αξγφηεξν κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο ψξεο. Ζ δαπάλε ησλ ειέγρσλ ζα 
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ 

πξνθιήζεθαλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία φζσλ ηα θαηαλάισζαλ, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ηα 
αθαηάιιεια ηξφθηκα, επηθπιαζζφκελεο ηεο Τπεξεζίαο λα αζθήζεη θαη άιια δηθαηψκαηα ζε 
βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. ηνπ εθάζηνηε θνξέα, κπνξεί λα ηνπ 
επηβιεζεί πξφζηηκν σο απνδεκίσζε πξνο ηελ Τπεξεζία γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε θαη λα 
θεξπρζεί έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξαδψζεη 
ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, 
ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ'απηφλ νη θπξψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
Οη θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ησλ θνξέσλ. 

Άπθπο 22ο 
Σπόπορ πληπωμήρ-Κπαηήζειρ 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη 
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή, ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε 

λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ηελ ππεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ, ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε δηάζηεκα εμήληα (60) 
εκεξψλ (Π.Γ.166/2003) 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο θαζψο 
θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 
Άπθπο 23ο 
Γιαθοπέρ διακήπςξηρ-Νόμων 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4155/13, ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν.3852/2010, 

θαη ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο ηζρχνπλ. 
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Άπθπο 24ο 

Γημοζιεύζειρ 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί κηα θνξά ζηηο : 

· ΓΔΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ  

· ΛΑΟ 

· ΖΜΔΡΖΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ 

· ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ  

· ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ 

· Ηζηνζειίδα ηεο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» 

· Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

· Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε:www.naoussa.gr 
χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 θαη ηελ αληίζηνηρε 3ε παξάγξαθν ηνπ 4νπ άξζξνπ 

ηνπ Ν. 3548/07, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα 
δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηελ δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 184/2015  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

     

 

Ο Γήκαξρνο  Νάνπζαο 

 

            Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο
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