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               Νάουσα  8-11-2013        
               Αρ. πρ.   38069 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» 
 

    Ο ∆ήµαρχος του  ∆ήµου Νάουσας» προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ » συνολικού 
ποσού 342.067,90 Ανευ ΦΠΑ, για ένα (1) ηµερολογιακό έτος για τις ανάγκες των συσσιτίων του 
Νοµικού Προσώπου Κεντρου Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Ναουσας  
και  για τη λειτουργία της  Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Νάουσας –Ανώνυµη 
Εταιρεία ΟΤΑ Ξενοδοχείο Βερµιον ΑΕ ΟΤΑ. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, σε ακέραιες µονάδες, στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά 
µέση τιµή της πρώτης ποιότητας λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτές 
καθορίζονται από το δελτίο πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης  του τµήµατος  
Εµπορίου  στα είδη :  

• κρεοπωλείου-πουλερικών  
• ιχθυοπωλείου,  
• oπωροπωλείου  
• ελαιολάδου  
 
Ενώ στα είδη :  

• παντοπωλείου,  
• αρτοποιείου  
• ζαχαροπλαστικής - παγωτών 
• ποτών και αναψυκτικών  
• είδη καφεπωλείου  
• ξηρών καρπών,  
• τροφίµων – κατεψηγµένων  

 
το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  συνολικά  χαµηλότερη τιµή  όπως περιγράφονται στο έντυπο 
προσφοράς.  
 
H προµήθεια των παραπάνω ειδών θα χρηµατοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους του κάθε φορέα 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 

και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

3. Το ΦΕΚ 240/12-12-2012 Τευχος Α΄ περί ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών 
4. Την µε αριθµό 337/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  έγκρισή της διαδικασίας 

προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό από το ∆ήµο Νάουσας   
5. Την µε αριθµό 86/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Ν.Π. Κέντρο 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων 
έτους 2013-2014. 

6.  Tην µε αριθµό 09/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Τουριστικής 

Ανάπτυξης ∆ήµου Νάουσας –Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ –Ξενοδοχείο Βέρµιον Α.Ε.ΟΤΑ. 
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64/16-03-2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίάς στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών κι υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης  Νοεµβρίου 2005. 

8. Τις διατάξεις του αρθρου 13  του Ν.3438/2006 
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄) για τη δικαστική 

προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων , ο οποίος θεσπίστηκε προς 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν.2522/1997 και το Ν.2584/200.  

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός. 

 

ΓΙΑ   ΤΟ    ΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ   

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    Οι δαπάνες για την προµήθεια τροφίµων ανά ∆ηµοτική ενότητα, έχουν ως εξής:  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Γενικό σύνολο µε Φ.Π.Α. :  166.450,06 €  ( 147.300,93 € άνευ Φ.Π.Α.) 

 
Είδη Παντοπωλείου, CPV: 15000000-8 

   
Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.)  
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 36.255,50 40.968,72  

2 
 
Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 3.626,40 4.097,83  

3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 16.055,87 18.143,13  
 ΣΥΝΟΛΟ 55.937,77 63.209,68  

 
Είδη Κρεοπωλείου, CPV: 15130000-8   
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Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.)  
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 13.794,00 15.587,22  
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 12.032,50 13.596,73  
3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 7.595,00 8.582,35  

 ΣΥΝΟΛΟ 33.421,50 37.766,30  
 

Είδη Ιχθυοπωλείου, CPV: 03310000-5   
        
Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.)  
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 8.060,00 9.107,80  
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 1.200,00 1.356,00  
3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 3.900,00 4.407,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 13.160,00 14.870,80  
 

Είδη Οπωροπωλείου, CPV: 03200000-3   
        
Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.)  
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 13.031,70 14.725,82  
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 1.599,00 1.806,87  

3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 7.390,30 
 

8.351  
 ΣΥΝΟΛΟ 22.021,00 24.883,73  

 
Είδη άρτου και ζαχαροπλαστικής, CPV: 15811000-6   
        
Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.)  
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 10.864,36 12.276,73  
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 1.341,00 1.515,33  
3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 5.130,30 5.797,24  

 ΣΥΝΟΛΟ 17.335,66 19.589,30  
 

Ελαιόλαδο,  CPV: 15411110-6   
        
Α/α  ∆ηµοτική Ενότητα Καθαρό ποσό Ποσό (µε Φ.Π.Α.)  
1 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας 3.350,00 3.785,50  
2 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 500,00 565,00  
3 Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων 1.575,00 1.779,75  

 ΣΥΝΟΛΟ 5.425,00 6.130,25  

    Η παράδοση των τροφίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της κάθε δηµοτικής 
ενότητας. 

    Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια όλων των ειδών τροφίµων για όλο το Νοµικό 
Πρόσωπο έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 147.300,93€ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%) για 
διάστηµα ενός ηµερολογιακού έτους (2013-2014), και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους 
του Νοµικού προσώπου σε βάρος του Κ.Α.15/1481.00 και 15/6481.01 του προϋπολογισµού 
2013 και των αντιστοίχων του 2014. 

    Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε 
ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των τροφίµων είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες όπως 
ορίζονται ανωτέρω. Επίσης κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό 
υποβάλλοντας προσφορά µόνο για το σύνολο κάθε είδους τροφίµων είτε αυτό αναφέρεται σε 
δηµοτική ενότητα είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες.  Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα 
γίνεται µόνο εντός των ορίων της κάθε δηµοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.  
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    Ο ∆ήµος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από 
έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων τροφίµων και 
ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των τροφίµων.  

    Η τιµή χρέωσης νοείται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ  

 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Ε ΟΤΑ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Συνολικά ποσά τροφίµων και αναψυκτικών: 173.031,08 πλέον ΦΠΑ 13% 22.494,01 
                              Αλκοολούχων Ποτών :          21.735,89 πλεον ΦΠΑ 23% 4.999,24 

                                     ΣΥΝΟΛΟ:  194.766,97 πλεον ΦΠΑ        27.493,25 
 
 

 

A/A ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ –ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  

ΠΟΣΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ ΦΠΑ13% ΦΠΑ23% ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1.α ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΝΕΡΑ 
CPV: 15982000-5, 41100000-0 11.989,68 1.558,65  13.548,33 

1.β 
ΠΟΤΑ –ΜΠΥΡΕΣ-ΚΡΑΣΙΑ 

CPV: 15961000-2, 15930000-6, 
15911000-7 

21.735,89  4.999,24 26.735,13 

2 ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
CPV: 15811000-6 10.556,50 1.372,34  11.928,84 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
CPV: 15112130-6 1.150,00 149,50  1.299,50 

4. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
CPV: 03200000-3 25.000,00 3.250,00  28.250,00 

5. 
ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
CPV: 03310000-5, 15229000-9 

12.759,00 1.658,67  14.417,67 

6. ΕΙ∆Η ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΟΥ 
CPV: 15860000-4 11.675,10 1.517,76  13.192,86 
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ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
CPV: 03220000-9 3.677,50 478,07  4.155,57 

8 
ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
CPV: 15000000-8 

16.153,10 2.099,90  18.253,00 

9 ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ 
CPV: 15130000-8 23.903,00 3.107,39  27.010,39 

10 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
CPV: 15000000-8 53.251,70 6.922,72  60.174,42 

11 ΠΑΓΩΤΑ 
CPV: 15555000-3 965,50 125,51  1.091,01 

12 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
CPV: 15411110-6 1.950,00 253,50  2.203,50 

 ΣΥΝΟΛΑ 194.766,97 22.494,01 4.999,24 222.260,22 

    Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια όλων των ειδών τροφίµων και ποτών  έχει 
προϋπολογισθεί στο ποσό των 194.766,97 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για διάστηµα ενός 
ηµερολογιακού έτους (2014), και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Νοµικού 
προσώπου σε βάρος του Κ.Α.24.01.01 του Γ.Λ.Σ.  του 2014. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

     Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές καταγράφονται στο οµώνυµο τεύχος. 

    Tονίζεται ότι τα Νοµικά Πρόσωπα  διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν  δείγµατα από τα 

τρόφιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

    Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νάουσας, 

στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος (∆ηµαρχίας 30,Νάουσα),  από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών , την 16/12/2013 ηµέρα ∆ευτέρα  και από ώρα 11:00 

(Έναρξη αποδοχής προσφορών) έως ώρα  12:00  (Λήξη Αποδοχής Προσφορών). 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 

Λήψη πληροφοριών 

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

γραφείο προµηθειών  του «∆ήµου Νάουσας» (∆ηµαρχίας 30,    Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 

2332350367,2332050328.) Η προθεσµία για την λήψη τεχνικών προδιαγραφών , και 

συµπληρωµατικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου ορίζεται  η εργάσιµη ηµέρα µέχρι και 8 

ηµέρες πριν  την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.  

    Υπεύθυνοι πληροφοριών: κ. Αθηνά Βαταντζή  και κ. Λαπαβίτσας Γιώργος . 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

    Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 

του Νοµικού Προσώπου  Κεντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  ∆. Νάουσας  και  στις  

αποθήκες  της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ξενοδοχείο Βερµιον  και Κιόσκι )ανάλογα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Τα Νοµικά Πρόσωπα δεν υποχρεούται να 

απορροφήσουν  το σύνολο των ποσοτήτων  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

    Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή γραπτή ή 

τηλεφωνική  να εφοδιάσει τα αντίστοιχα  Νοµικά Πρόσωπα µε την παραγγελθείσα ποσότητα των 

τροφίµων και ποτών .  

ΑΡΘΡΟ 7 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
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    Όσοι αναγνωρισµένοι    προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και 

διάθεση τροφίµων  και ποτών επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό  για την προµήθεια των  

δύο Νοµικών προσώπων  οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω στο αρθρο 14 της 

παρούσης.  

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) 

του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 

συγκεκριµένο επάγγελµα . 

2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο  14 της 

παρούσης. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

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

τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα 
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µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

    Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού 

µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται 

αυτεπάγγελτα αντίγραφο  ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπρόσωπος της συµµετεχούσης 

εταιρείας.  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακατω στο άρθρο  14 της 

παρούσης  

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

 5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β.Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, 

στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από 

τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

δ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επιπροσθέτως, θ’ 

αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα 

σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις . 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 

διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 

    Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούµενου. 
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    Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 

εταιρείες. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Υποβολή Προσφορών 

    Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

    Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή  µε άλλο  τρόπο) µέχρι την 

προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

    Προσφορές που περιέρχονται στα Νοµικα Πρόσωπα µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη 

της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις 

άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

    Οι προσφορές που θα κατατεθούν µπορούν να αναφέρονται στο σύνολο της δαπάνης αλλά και στα 

επιµέρους τµήµατά της, όπως διακρίνονται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

    Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

    Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

     

ΑΡΘΡΟ 9 

Ισχύς Προσφορών 

    Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

    Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος Νάουσας  µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να 

ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

    Αν ο ∆ήµος  κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης 

δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. 

    Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Φάκελος προσφοράς 

    Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 

    Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

    Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
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β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια  

γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου. 

    Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται µε ακρίβεια και σαφήνεια τα 

χαρακτηριστικά  και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. 

   Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία. 

    Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

    Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. 

    Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας του διαγωνισµού, οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο 

διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 

και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι 

µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την 

αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η 

ανακοίνωση των τιµών. 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους 

ενδιαφεροµένους, έγκαιρα, µε έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ενστάσεις 

    Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, , µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από 
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τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η 

ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο Νάουσας  κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 

δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε 

αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή . που αποφαίνεται τελικά. 

Ο ∆ήµος Νάουσας  υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού 

εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται 

για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση 
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης µε γνωµοδότηση της προς την Οικονοµική Επιτροπή που 

αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 

β. µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η επιτροπή 

αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 

όρων, 

γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

 

Συνέχιση του διαγωνισµού 

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  και έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη  της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε 

τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης-απευθείας ανάθεση  χωρίς τροποποίηση των όρων, µε 

την προϋπόθεση όµως ότι στον  αρχικό διαγωνισµό δεν  έχει υποβληθεί καµία προσφορά  ή 

καµία από τις υποβληθείσες δεν κρίνεται κατάλληλη  ή αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος. 

 

    Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής 

έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το αντίστοιχο Νοµικό 

πρόσωπο   η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 
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συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και 

έχει διάρκεια ισχύς ενός έτους από την ηµεροµηνία  της υπογραφής της. 

    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   τρόφιµα και ποτά –

αναψυκτικά  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 Νοµικό Πρόσωπο 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 τροφίµων 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. 

     

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

    Για το Νοµικο πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας 

 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5%  επί του συνόλου του προϋπολογισµού 

(8.322,50 €)   είτε  τµηµατικά ανά κατηγορία ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω  πίνακα . 

1. Για   το σύνολο των ειδών  παντοπωλείου  εγγυητική συµµετοχής 3.160,48 ευρω 

2. Για το σύνολο των ειδών  κρεοπωλείου   εγγυητική  συµµετοχής  1.888,32 ευρώ  

3. Για το σύνολο των ειδών ιχθυοπωλείου   εγγυητική  συµµετοχής  743,54 ευρώ  

4 .Για το σύνολο των ειδών  Οπωροπωλείου  εγγυητική συµµετοχή   1.244,19 ευρώ  

5. Για το σύνολο των ειδών  άρτου και ζαχαροπλαστικής εγγυητική συµµετοχής  979,47  

ευρώ. 

6 .Για το σύνολο  του ελαιολάδου  εγγυητική συµµετοχής  306,50  ευρώ. 

  Συµµετέχων   που  επιλέξει  να καταθέσει προσφορά ανά   τµήµα της προµήθειας τότε 

προσαρµόζεται η εγγυητική συµµετοχής στο  5% επί   του ενδεικτικού προυπολογισµού 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σύµφωνα µε τον πίνακα  στο άρθρο  2ο 
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  Για την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Νάουσας –Ανώνυµη Εταιρεια ΟΤΑ   

 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5%  επί του συνόλου του προϋπολογισµού 

(11.113,01 €)   είτε  τµηµατικά ανά κατηγορία ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω  πίνακα . 

1. Για   το σύνολο των ειδών  ποτών –αναψυκτικών   εγγυητική συµµετοχής 2.014,17 ευρω 

2. Για το σύνολο των ειδών  άρτου εγγυητική συµµετοχής  596,44  ευρώ 

3. Για το σύνολο κοτόπουλων  εγγυητική συµµετοχής     64,98 

4 .Για το σύνολο των ειδών  Οπωροπωλείου    εγγυητική συµµετοχή   1.412,50 ευρώ  

5. Για το σύνολο των ειδών ιχθυοπωλείου  νωπά και κατεψυγµένα εγγυητική  συµµετοχής       

720,88 ευρώ  

6 . Για το σύνολο ειδών καφεπωλείου εγγυητική συµµετοχής  659,64 ευρώ. 

7. Για το σύνολο  ξηρών καρπών  εγγυητική συµµετοχής   207,78           

8. Για το σύνολο τροφίµων κατεψυγµένων εγγυητική συµµετοχής  912,65 

9. Για το σύνολο των ειδών  κρεοπωλείου-νωπά εγγυητική  συµµετοχής   1.350,52 ευρώ 

10.Για το σύνολο ειδών παντοπωλειου  εγγυητική συµµετοχής  3.008,72  

11.Για το σύνολο ειδών παγωτών εγγυητική συµµετοχής  54,55 

12. Για το σύνολο  του ελαιολάδου  εγγυητική συµµετοχής  110,18  ευρώ 

 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 

που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται. 

4. Τον αριθµό της εγγύησης. 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού  

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 

    Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

    Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

    Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Αντίστοιχα προµηθευτής στον οποίο έγινε η 

κατακύρωση τµήµατος της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας του 
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προαναφερόµενου τµήµατος, χωρίς το Φ.Π.Α. 

    Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  

υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συµβαλλόµενους. 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

µε την παρ.2 του αρ.9, του Ν.4071/2012,  οι συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης 
έργων και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων 
και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών 
επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α.. και τα νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, 
πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι 
αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. Εάν δεν διενεργηθεί ο εν λόγω 
προληπτικός έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Ο προληπτικός αυτός 
έλεγχος, περαιώνεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, από την κατάθεση του 
σχετικού πλήρους φακέλου στον αρµόδιο Επίτροπο, άλλως εάν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία αυτή, η υπό κατάρτιση σύµβαση θεωρείται νόµιµη. Κατόπιν τούτου, προκύπτει 
πως η υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα προκύψει µετά τον προληπτικό έλεγχο 
νοµιµότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Παραλαβή των υλικών 

    Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Τρόπος Πληρωµής 

    Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την 

παραλαβή του υπό προµήθεια υλικού και µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του χρηµατικού 

εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν.Ηµαθίας για το 

Νοµικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης ∆.Νάουσας                  

(η εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Νάουσας εξαιρείται του ελέγχου από την  Υπηρεσία  

 Επιτρόπου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου) 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονοµικές 

εφηµερίδες «XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», καθώς και στις ηµερήσιες εφηµερίδες 

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΛΑΟΣ», όπως και στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα «ΒΕΡΟΙΑ». Περίληψη της διακήρυξης 
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θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Νάουσας, στους πίνακες 

ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Νάουσας, όπως και 

τον πίνακα ανακοινώσεων του Επιµελητηρίου στη Βέροια. Επί προσθέτως, όλα τα τεύχη του διαγωνισµού 

συµπεριλαµβανοµένης της περίληψης της διακήρυξης θα είναι αναρτηµένα και   στον επίσηµο δικτυακό 

τόπο του ∆ήµου Νάουσας (www.naoussa.gr).  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Άλλα στοιχεία 

        Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων 

µερών, 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 

καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του Νοµικού 

Προσώπου Κέντρου Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης ∆.Νάουσας και της Εταιρείας 

Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Νάουσας  Ξενοδοχείο Βέρµιον Α.Ε.  

             

 

                                                                     

     Ο ∆ήµαρχος  Νάουσας 

Καραµπατζός Αναστάσιος 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

     


