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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 39462/01-09-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 31-08-2015 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 31η Αυγούστου 

2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 38886/27.08.2015 πρόσκληση 

του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 27.08.2015 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.      «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «         « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ    Μέλος της Ο.Ε 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –320–  
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ,τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισµός των όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για τη σίτιση µαθητών 

Μουσικού Γυµνασίου –Λυκείου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 39148/28-08-2015 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Σας στέλνουµε τη µε κωδικό Π95/2015 µελέτη που αφορά την «Προµήθεια έτοιµου φαγητού 

για τη σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου–Λυκείου Ιλίου» και το αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και 

σας γνωρίζουµε ότι στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2015 υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 65.313,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ.Α. 

15.6481.0005. 

 Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 

απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις  
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συναφών θεµάτων και το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων », το πρωτογενές αίτηµα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συµβάσεων του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθµό 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.∆.Α.Μ.): 15REQ003003271. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να πάρετε απόφαση που : 

1.Να εγκρίνει πίστωση ποσού 65.313,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ.Α. 

15.6481.0005, του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2015 για την εκτέλεση της 

παραπάνω προµήθειας. 

2.Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3. Να καθορίσει τους όρους της διακήρυξης» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

   Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει: 

1. Την πίστωση ποσού  65.313,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23 %  σε βάρος του       

Κ. Α. 15.6481.0005 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2015 για 

την «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για τη σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου –Λυκείου 

Ιλίου» 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω: 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (σχέδιο) 
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, η οποία συµφωνεί µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για τη 
σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου–Λυκείου Ιλίου», προϋπολογισµού 65.313,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 23%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήµου, όπως προδιαγράφεται 
στη µε κωδικό Π95/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης 
πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην  
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ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr. 
 
Αναθέτουσα αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 
∆/νση ∆ηµαρχείου Ιλίου : Κάλχου 48 - 50 (Τ. Κ. 131 22) 
Τηλ. : 213-2030.136, 213-2030.185 
Fax : 210-2626.299, 210-2691.864 
URL : www.ilion.gr 
 
Άρθρο 1ο: Ισχύουσες διατάξεις 
1.1 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις 

εξής διατάξεις : 
• Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων. 
• Το Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
• Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 

ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η  
παράγραφο του άρθρου 20. 

• Αριθµ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) 
του Ν. 2286/95. 

• Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

• Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

• Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 

●   Tο Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής     ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

• Το Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

• Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 
• Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».       

• Το N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
ΥπουργείουΕσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου . 
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• Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
• Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
• Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37.  

 
1.2 Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (µε τη σειρά ισχύος τους) είναι : 
- Η διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
- Το τιµολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Ο προϋπολογισµός προσφοράς και 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, στην ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, την …../…../2015 ηµέρα ……………….. και ώρα ……………….. έως 
……………….. διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη 
εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : Κάλχου 48 - 50, Γραφείο 
Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ. 131 22. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. 

 
Άρθρο 4ο : Επιτροπή διαγωνισµού - Πληροφορίες 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών) για τις προµήθειες του ∆ήµου Ιλίου που γίνονται σύµφωνα µε το 46ο άρθρο της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011, σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό 005/16-1-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποτελείται από τους : 
 
Τακτικά µέλη Επιτροπής  
α.  ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
β.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟ Σ 
γ. ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής ορίζονται οι : 
α. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
β.      ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
γ.  ΚΑΤΡΑΜΑ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, 
τηλ. 213-2030.136, 213-2030.185, fax 210-2691.864, Τ. Κ. 131 22, κα Α. ∆ασκαλάκη, κα Ε. 
Τσαµπάση, κ. Γ. Ζουµπουλίδης, κα Α. Μαράτου). Επίσης, βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή στην  
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
 

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
2. Συνεταιρισµοί και 
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι ανάδοχοι θα είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα 
εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) : 
 
α.  Οι Έλληνες πολίτες 
6.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2 % επί της ενδεικτικά   

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός του Φ. Π. Α., (όπως αναφέρεται πιο 
αναλυτικά παρακάτω στην 1η παράγραφο του 8ου άρθρου της παρούσας  διακήρυξης). 

6.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

6.3 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

6.4   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
 ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο 
 χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των  
 προσφορών. 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

6.3, και 6.4, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, 
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

6.6 Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

6.7 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
υποψηφίου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
Για τους υποψήφιους αναδόχους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Σε 
αυτή την υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ή  έγγραφα και δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση για την 
αντικατάστασή τους. 

6.8 Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα   
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 
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Για µια Ανώνυµη Εταιρεία δεν απαιτείται οτιδήποτε άλλο ως νοµιµοποιητικό έγγραφο πέρα από : 
α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ. Ε. Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) 
Φ. Ε. Κ. στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

 Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των 
τροποποιήσεών του από το κατά τόπο αρµόδιο Γ.Ε.ΜΗ., και απόφαση των εταίρων για ορισµό 
του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.   
Προκειµένου για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 
της Ε.Π.Ε.  
Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει:  Επικυρωµένο 
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 
Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική 
κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή 
τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου.  

6.9 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 
ένα (1) µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 

Επίσης, µαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν να καταθέσουν, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις : 
 
6.10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του διαγωνισµού και ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 
κείµενων νόµων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

6.11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποίαν ο διαγωνιζόµενος θα αναφέρει τη χώρα 
προέλευσης των προσφερόµενων υλικών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18) και κατασκευής των 
υλικών που προσφέρει.  

          Εφόσον ο ίδιος κατασκευάζει το τελικό προϊόν, θα δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα στην 
οποία θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα προϊόντα καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.       

6.12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς, η οποία να λήγει την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή 
ύστερα από αυτήν και να αναφέρει τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της επιχείρησης. 

6.13 Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων. 
6.14 Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP), (το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των 

τροφίµων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα, την 
παραγωγή των γευµάτων και τη διάθεση για κατανάλωση). 

6.15 Λίστα των κυριοτέρων προµηθευτών των υποψηφίων, για κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, 
τυροκοµικά, µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (HACCP). 

6.16 Άδεια καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των 
γευµάτων, εκδοθείσα από την αρµόδια υπηρεσία. 

6.17 Βεβαιώσεις από αντίστοιχους εργοδότες (ιδιώτες ή δηµόσιο), για την καλή και εµπρόθεσµη 
εκτέλεση δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχων προµηθειών. 

6.18 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων µεταφοράς των γευµάτων. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρα εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και  
µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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β. Οι αλλοδαποί 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

γ. Τα Νοµικά Πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.1, έως και 6.18 µε την ακόλουθη τροποποίηση όσον 

αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 6.4 : 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα 
προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
δ. Οι συνεταιρισµοί 
α)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
β)  ∆ικαιολογητικά όπως των εδαφίων 6.1, έως και 6.18 ανωτέρω. 
ε. Οι ενώσεις υποψήφιων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.1 έως και 6.5 για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συµµετέχει 
στην ένωση.  
 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  6.1   

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης  

6.2 
 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.3   

Φορολογική ενηµερότητα  6.4   

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο  6.5   

Βεβαίωση εκπροσώπησης  6.6  

Ένορκη βεβαίωση 6.7  

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  6.8   

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης  6.9  

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  6.10   

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής υλικών και για την επιχειρηµατική µονάδα 
κατασκευής των προϊόντων. 

6.11  

∆ήλωση του Ν.1599/1986 περί µη επιβολής ποινής 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς. 

6.12  

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων 

6.13  

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 6.14  

15REQ003015938 2015-09-03

ΑΔΑ: 7ΧΕ4ΩΕΒ-Υ48



 8 

Λίστα των κυριοτέρων προµηθευτών των υποψηφίων, για 
κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά, µε τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 22000/2005 (HACCP) 

6.15  

Άδεια καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των γευµάτων 

6.16  

Βεβαιώσεις από αντίστοιχους εργοδότες (ιδιώτες ή 
δηµόσιο), για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση δύο (2) 
τουλάχιστον αντίστοιχων προµηθειών 

6.17  

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και 
των µέσων µεταφοράς των γευµάτων 

6.18  

 
Άρθρο 7ο : Προέλευση των προσφερόµενων υλικών 
7.1  Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για 
προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

7.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 
κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην 
οποία δε θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή 
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από 
την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας για την κατά την κρίση του ποινή επιβολής αποκλεισµού του δηλώσαντος από 
διαγωνισµούς των Ο. Τ. Α. και του δηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια 
απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται 
για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 
διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο. Τ. Α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

7.3 Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε 
την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

7.4 Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς 
προηγούµενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του 
προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 
υποψήφιους αναδόχους, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση) 
• Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 
εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και 
εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο ως 
φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο υπογραφή. 

• Το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται παρά µόνο στις εξουσιοδοτήσεις (εκπροσώπησης κλπ). 
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές 
και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: 
• Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ή στην πρωτότυπη µορφή τους ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των ακριβών αντιγράφων 
αυτών. Προσοχή όµως πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά – έγγραφα εις 
διπλούν άσχετα από την µορφή που θα έχουν (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα). 

• Απλά (µη επικυρωµένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά 
εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια 
των στοιχείων τους και ότι τα προσκοµιζόµενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των 
πρωτοτύπων και θα βρίσκονται στην διάθεση της υπηρεσίας όποτε ζητηθούν. 

• Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα 
∆ικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι 
ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

• Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της Χάγης του 
1961 
(κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισηµείωση – apostille 
επί του σώµατος του εγγράφου ή σε πρόθεµα. 

• Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
 
Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις 
         Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 
8.1 Εγγύηση συµµετοχής 
α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό 2 % προεκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή τουλάχιστον 1.062,00 €, σύµφωνα µε την 1η παράγραφο εδάφιο 
α΄του 157ου άρθρου του Ν.4281/2014. 
β) Για την εγγύηση συµµετοχής ως προεκτιµώµενη αξία της σύµβασης νοείται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζοµένου. 

γ)  Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη 
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 168 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. 

ε) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
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• Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ΙΛΙΟΥ). 
• Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
• Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαίρεσης ή της διζήσεως. 
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε  τρεις (3) ηµέρες µε µόνη την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα, δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) µήνες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα 
από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της εγγύησης. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των απαραίτητων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
υποψηφίου από την υπηρεσία. 
 
8.2    Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α. σύµφωνα µε το (β) εδάφιο της 1ης παραγράφου 
του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, σε µορφή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην 
Ελλάδα ή άλλων νοµικών προσώπων της Ε. Ε., τα οποία έχουν το δικαίωµα προς τούτο, στην 
ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς και σε µορφή γραµµατίου του Τµήµατος 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ως 
τις 29-2-2016. 

γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν ό,τι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), µε 
τις εξής διαφοροποιήσεις : 

 
1. ∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
2. Θα αναφέρουν τα προς προµήθεια υλικά. 

 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  
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Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, 

η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Προσφορές – χρόνος ισχύος προσφορών 
9.1    Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται : 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Προς το ∆ήµο Ιλίου, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
γ) Τίτλος της προµήθειας. 
δ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

9.2   Οι προσφορές, στο σύνολο τους και όχι µόνο η οικονοµική προσφορά, υποβάλλονται 
σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των ακριβών αντιγράφων)  µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, 
ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται 
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

9.3   Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα : Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο 
αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

9.4   Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
9.5 Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα σηµεία. Εφόσον οποιοδήποτε από τα 
έγγραφα αυτά εκδίδεται σε χώρα εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση από επίσηµη µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. 

       Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου. 
9.6  Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει   

στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς όχι µόνο δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από 
τους διαγωνιζόµενους µόνον όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Από  
τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπ' όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία, για 
τα οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

9.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για τέσσερις (4) µήνες από 
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο    απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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        Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται εφόσον 

ζητηθεί από το ∆ήµο Ιλίου πριν από τη λήξη τους. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί 
η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος 
της προσφοράς του για  όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. 

9.9  Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή 
 εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο : Προσφερόµενη τιµή  

10.1 Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται για το σύνολο της 
προµήθειας, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών 
στο Μουσικό Γυµνάσιο – Λύκειο Ιλίου, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

10.2    Η τιµολόγηση θα γίνεται σε Euro και στην τιµή θα περιλαµβάνεται το συνολικό ποσό των 
         νοµοθετηµένων κρατήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
         εκτός από το Φ. Π. Α., όπως προβλέπεται στη µελέτη του παρόντος διαγωνισµού. 
         Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθµητικώς και 

ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών στην προσφορά 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 

10.3  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.4 ∆εν ορίζεται όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την 
διάρκεια της σύµβασης. Γι’ αυτό προσφορά µε τιµές µη σταθερές απορρίπτεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών  
11.1 Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισµό που 
γίνεται µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά :  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραµένει σφραγισµένος 
µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συµφωνία των 
τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της 
παρούσας προµήθειας. Οι οικονοµικές προσφορές των υποψήφιων προµηθευτών, των οποίων 
τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, 
αποσφραγίζονται αφού κριθούν τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που 
κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισµό. 
11.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Αξιολόγηση προσφορών  
12.1  Καθώς για την τελική επιλογή του προµηθευτή, κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών : 
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της µελέτης. 
β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
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γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης υποψήφιο προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία 
πλήρης και οικονοµικότερη. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς 
τιµή και είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την 
επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους. 

12.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

12.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η δε 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για 
έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί 
και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβάση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν 
συµφωνεί και ο µειοδότης. 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                           
ΑΡΘΡΟ 13ο : Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού  
13.1  Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση 

του προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει : 
α.  Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προµηθευτής.   
β.  Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
γ.  Την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.  
13.2  Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για : 
α.  Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το 

σύνολο της ποσότητας, 
β.  Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση 

των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 
γ.  Τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, τότε την 

τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή. 
δ.      Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το 

αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει, ή όταν συντρέχουν λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή  
νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει 
ή να έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 
15) 
15.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
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α. Κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσιοποίηση της 
περίληψης διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 
άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής, όπως 
είναι οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' 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, στην αρµόδια 
για την διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή του στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 
11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995  άρθρο 4 παρ. 5). 

15.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου καθώς και οι αποφάσεις της 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους. 

15.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους,  
 προ της υπογραφής της σύµβασης  δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3). 

15.4 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν   

       κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών το πολύ από την υποβολή της. 

15.5 Επιπλέον, βάσει του 10
ου

 άρθρου παρ. 2 του Ν. 2690/1999: «Ο ενδιαφερόµενος µπορεί, µέσα 

 στην προβλεπόµενη προθεσµία, να υποβάλει την αίτησή του ή άλλο έγγραφο µε µηχανικό µέσο 

 εφόσον το µέσο τούτο αφήνει αποτύπωµα που καθιστά αναµφίβολη την αναγνώριση του 

 µηχανήµατος αποστολής και παραλαβής, καθώς και της ηµεροµηνίας και ώρας αποστολής και 

 παραλαβής. Στη συνέχεια όµως οφείλει να υποβάλει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 3 

 και 11,  το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας, έγγραφο, που 

 φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του και έχει όµοιο περιεχόµενο µε αυτό το οποίο παρέλαβε, µε 

 το µηχανικό µέσο, η υπηρεσία.» 

 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα θεωρούνται ως µη 

υποβληθείσες. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Τόσο στον συµµετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση. Στη 
συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόµενη εργάσιµη ηµέρα χωρίς κατάθεση ένστασης από 
οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο πρόσκληση για την 
υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. 

Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον ανάδοχο προµηθευτή 
προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ 
και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο : Υπογραφή σύµβασης 
 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η προµήθεια, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης να προσέλθει για την υπογραφή της. Ο ανάδοχος οφείλει, 
προσερχόµενος για την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγύηση για 

την καλή εκτέλεση της εργασίας. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 

µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Εφ' όσον η σύµβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 

αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της. 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και µέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού 

∆ιεθνούς  ∆ιαγωνισµού. 

. 
ΑΡΘΡΟ 18ο : Σύµβαση – Κυρώσεις – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
α) Σύµβαση 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 
από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 
που την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν 
αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα 
από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 
β) Κυρώσεις 

Σε περίπτωση απόρριψης προµήθειας προς παροχή µη σύµφωνης προς τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών, µπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο 
µε µορφή ποινικής ρήτρας. 
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Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, 

δύναται τουλάχιστον να του επιβληθεί πρόστιµο, που µπορεί να φτάσει µέχρι το 10% της συµβατικής 
αξίας χωρίς το Φ. Π. Α., ανάλογα µε τη βαρύτητα ή και τη συχνότητα της παράβασης, µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις : 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης συσσιτίων στο σχολείο. 
• Παράδοση των συσσιτίων µη σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης ως προς την 

ποιότητα και την ποσότητα των προσφερόµενων αγαθών. 
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
µέλη της ένωσης. 

Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι διοικητικά µέτρα και είναι ανεξάρτητες από ενδεχόµενες ποινικές 
κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν από τα ∆ικαστήρια. 
 
γ) Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Αν ο ανάδοχος δεν εµφανιστεί για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται 
παραπάνω στο 17ο άρθρο της διακήρυξης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου, σύµφωνα µε τα όσα σχετικά προβλέπονται στην Απόφ. 11389/93/τ. 
Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). Παράλληλα, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά του 
από την επανάληψη αυτή του διαγωνισµού σε βάρος του αναδόχου που δεν προσήλθε έγκαιρα για 
την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, πάντα µε βάση αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου, σε περίπτωση που αποδείξει πέρα από κάθε λογική αµφιβολία στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για τη µη έγκαιρη προσέλευσή του για την 
υπογραφή της σύµβασης ή για την αθέτηση όρων της σύµβασης. Επίσης, δεν κηρύσσεται έκπτωτος 
και σε περίπτωση που η σύµβαση δεν υπογραφεί µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

Ο ∆ήµος δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
περίπτωση που αυτός παραβεί ή αθετήσει επανειληµµένα οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης, της 
µελέτης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού ή τον παραβεί έστω µία φορά, σε περίπτωση που η 
παράβαση κριθεί αρκετά σηµαντική από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ώστε να κηρυχθεί ο ανάδοχος 
έκπτωτος.  

Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας. 

Ακόµα, αν µετά την πραγµατοποίηση νέου διαγωνισµού για επείγουσα ανάγκη για την 
προµήθεια, η δαπάνη που θα προκύψει είναι µεγαλύτερη από το ποσό που κάλυπτε η σύµβασή του 
έκπτωτου αναδόχου, η διαφορά µπορεί να καλυφθεί υπέρ του ∆ήµου από τον έκπτωτο ανάδοχο είτε 
µε κράτηση από τα οφειλόµενα από το ∆ήµο σε αυτόν ή µε ποσό προερχόµενο από την κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο έκπτωτος ανάδοχος. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ορίζεται από 
τον ∆ιευθυντή του σχολείου και θα διενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό µακροσκοπικό έλεγχο και θα 
συντάσσει κατόπιν οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. Σε 
περίπτωση απόρριψης του υλικού, θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και θα το κοινοποιεί 
άµεσα στον ∆ήµο Ιλίου. Στα πρωτόκολλα παραλαβής θα αναγράφεται η ηµεροµηνία, το είδος, η 
ποσότητα και τα αποτελέσµατα της µακροσκοπικής εξέτασης και θα υπογράφονται από την επιτροπή 
παραλαβής και τον προµηθευτή ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 

Ο προµηθευτής µπορεί να σηµειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του στο πρωτόκολλο παραλαβής.  
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Εάν αρνηθεί να το υπογράψει, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να το σηµειώσει. Τα 

πρωτόκολλα παραλαβής θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον προµηθευτή και αντίγραφό τους θα 
επισυνάπτεται κάθε µήνα στη βεβαίωση του ∆ιευθυντή του σχολείου. 

Οι παραδόσεις συσσιτίων θα πραγµατοποιούνται καθ όλο το διάστηµα από την έναρξη 
ισχύος της σύµβασης έως την ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού εκτός εορτών και λοιπών αργιών και εκτιµάται ότι θα διαρκέσει 59 µέρες. 

  Ο ακριβής αριθµός των ηµερήσιων γευµάτων θα δηλώνεται µε έγγραφο του ∆ιευθυντή του 
Σχολείου προς τον προµηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. Οι τυχόν 
µεταβολές στις ποσότητες, ή τροποποιήσεις στις παραδόσεις όταν προκύπτουν, θα είναι πάντα σε 
συνεννόηση µε τον προµηθευτή και θα του γνωστοποιούνται εγγράφως.   
         Τα έξοδα προετοιµασίας των προς παροχή προµηθειών στους τόπους παράδοσης θα 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια.  

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά το τέλος της καλής εκτέλεσης προµηθειών, µετά την 
προσκόµιση του τιµολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
αρµόδια επιτροπή. Πιο, αναλυτικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει : 
α) Το κατά νόµο προβλεπόµενο πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι 
ποσότητες των συσσιτίων που παραδόθηκαν,  
β)  Βεβαίωση του ∆ιευθυντή του σχολείου για την καλή και σύµφωνη µε τους όρους της αντίστοιχης 
σύµβασης παράδοση των συσσιτίων, µαζί µε τα πρωτόκολλα παραλαβής και 
γ)   Τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. 

∆ύναται να γίνονται τµηµατικές πληρωµές κατά τη διάρκεια της κάθε σύµβασης, οι οποίες θα 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον έναν (1) ηµερολογιακό µήνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ∆ιαφορές διακήρυξης – νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η 
διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. µε την προϋπόθεση ότι 
αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006. 

. 
Άρθρο 21ο: ∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού που 
υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δηµοσιευτεί µια φορά σε µία τουλάχιστον οικονοµική 
εφηµερίδα ή σε µια τοπική εφηµερίδα, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 
11389/1993 και του Νόµου 3548/2007, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και 
την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το 
ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα ………. € περίπου), θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών.    
 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                                                                            Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.  

                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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