
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες: 6-11-2015 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                             Αριθ. Πρωτ.:23677 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά επί του 

δημοπρατούμενου ποσού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Σίτιση 

των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου 

για τη σχολική περίοδο 2015-2016», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 

του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).  

Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης προμήθειας: 393.907,50 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χερσονήσου για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, για τα οποία έχουν δεσμευθεί οι 

σχετικές πιστώσεις.  

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2015 από έσοδα: 155.126,40 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2016 από έσοδα: 238.781,10 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..  

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:6 Νοεμβρίου 2015  

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 

2015 και ώρα 7:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 

2015 και ώρα 15:00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 

την 29η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3  του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν 
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κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το 

επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, 

διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της 

προμήθειας.  

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 

σχετική διαδικασία εγγραφής. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 3.202,50 € (ήτοι 1% επί του 

ποσού του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 

γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 

Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή άλλου 

που ενεργεί για λογαριασμό του, ή ομολογιών δημοσίου, τράπεζας ή οργανισμού κοινής 

ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες. 

Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο 

www.hersonisos.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Η Προκήρυξη 

του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου,  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.hersonisos.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 

70014 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Καλαθάκης Κωνσταντίνος 2813404635, FAX : 2813404608 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε και περίληψη αυτής 

στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον Τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 60/2007. Τα 

έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06.11.2015.  
        Ο Δήμαρχος  

   Κ.αα Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

 Γενική Δημοπρασιών 

 ΗΧΩ 

3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου 

 Πατρίδα            (ημερήσια) 

 Νέα Κρήτη       (ημερήσια) 

 Άποψη του Νότου     (εβδομαδιαία) 

15PROC003263530 2015-11-06

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hersonisos.gr/
http://www.hersonisos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 728ΔΩΗΜ-Ι07



 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

 
 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

   Γούρνες 6-11-2015 

  Αριθμός πρωτ. 23676 

 

 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΣΗΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 64Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005  

2. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 

4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων».  

5. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

6. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δηµοσίων 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 Δεκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 

4055/12 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) και ισχύει.  
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7. Το Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες 

ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις").  

8. Τον Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

9. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια».  

10. Τον 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.  

11. Την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α'), 

σύµφωνα µε την οποία, προστίθεται εδάφιο 18 στην παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 

3852/2010 (Α'87), µε το οποίο επαναφέρεται στους δήµους, αναδροµικά από 

1.7.2013, η αρµοδιότητα της σίτισης των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών 

σχολείων, που είχε καταργηθεί µε το άρθρο όγδοο του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 

206/26.10.2012 τεύχος Α').  

12. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 

13. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. 

προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σε 

συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.  

14. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το 

άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 

(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12) 

15. Τον Ν. 2362/1995(Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995) «Περί Δηµόσιου Λογιστικού , 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε 

τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010) «Δηµοσιονοµική διαχείριση και 

ευθύνη» και ισχύει.  

16. Το Π.Δ. 113/2010( ΦΕΚ 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από της 

Διατάκτες»  

17. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 

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

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

19. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

20. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

21. Την παρ. 15 του αρθρ. 6 του Ν. 4071/11-4-2012 ( ΦΕΚ 85Α) 

22. το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις.  

23. τον Ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική Επιτήρηση υπόδικων 

…και άλλες διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β) 
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24. Την αρ. Γ2/3732/20-09-1988 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΠΘ, ΕΣ &ΟΙΚ (ΦΕΚ 

767/88 τΒ΄) «Δωρεάν σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικών & Μουσικών Γυμνασίων». 

25. Το υπ΄ αρ. 27130/10-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσ. περί κάλυψης της δαπάνης 

σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων 

26. Το αριθμ πρωτ: 1133/15-5-2015 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου 

27.  Το αριθμ πρωτ: 10468 / 11-5-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

28. Το αριθμ πρωτ: 1662/11-6-2015 έγγραφο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 

29. Το αριθμ πρωτ: 1133/15-5-2015 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου 

30. Την με αριθμό: 4/2015 μελέτη, προϋπολογισμού 393.907,50 €, με τίτλο «Σίτιση 

μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου» 

31. Τον κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 Κ.Α. 70.6481.0002 

με τίτλο «Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου 

για τη σχολική περίοδο 2015 – 2016». 

32. Την με αριθμό 333/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 

συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης & παραλαβής, την έγκριση και τον τρόπο 

εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας 

33. Την με αριθμό 427/16-09-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου. 

34. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της προμήθειας οποίο 

καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  λαμβάνοντας  

ΑΔΑΜ 15REQ002994219. 

35. Την  391 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και έγινε η σύνταξη 

των όρων για την διενέργεια του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο «Σίτιση 

μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική 

περίοδο 2015 – 2016». 

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

προσφορά για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους 610 μαθητές του 

Καλλιτεχνικού και του Μουσικού σχολείου Νομού Ηρακλείου για την εκτέλεση 

της προμήθειας «Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. 

Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2015 – 2016».  

Άρθρο 1ο 

Συμβατικά τεύχη 

 Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. H ΔΠ4 / 2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

4. Η προσφορά του αναδόχου 

 

Άρθρο 2ο 
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Προϋπολογισμός 

Το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στην με αριθμό: 4/2015 μελέτη, προϋπολογισμού 

393.907,50 €, με τίτλο «Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου». 

Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης προμήθειας: 393.907,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

23%, θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χερσονήσου για 

το οικονομικό έτος 2015 και 2016, για τον οποίο έχουν δεσμευθεί οι σχετικές πιστώσεις. CPV: 

15000000-8  
Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2015 από έσοδα: 155.126,40 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2016 από έσοδα: 238.781,10 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Άρθρο 3ο 

Αναθέτουσα Αρχή  

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής φορέα υλοποίησης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Α.Φ.Μ.:     997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2813404635 

ΦΑΞ: 2813404608 

e-mail:dimos@hersonisos.gr, k.kalathakis@hersonisos.gr, promi8ies@hersonisos.gr 

 

Άρθρο4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμηθείας 

Η εκτέλεση της προμηθείας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με τους Όρους που καθορίστηκαν από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου 

Χερσονήσου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για 

δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) 

06.11.2015 

Ημερομηνία ανάρτησης στη 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:  

06.11.2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής 

προσφορών 

11.12.2015 ώρα 7.00 π.μ. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής 

προσφορών 

 

18.12.2015 ώρα 15:00 μ.μ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για υποβολή 

διευκρινίσεων επί των όρων της 

Διακήρυξης 

 

Έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 

των προσφορών 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Άρθρο 5ο 

1. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής   

1.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 
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δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 

π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

 

1.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 

ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

1.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 

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

1.4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την 

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

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Άρθρο 6ο 

Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη) 

 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. 

προθεσμίες κλπ), πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 

το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

Άρθρο 7ο 

Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

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

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
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*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

Άρθρο 8ο 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισμοί  

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.  

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

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

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

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

 

Α) Για τους έλληνες πολίτες: 
 Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης. 

 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια 

ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

(κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα 

ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 

στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 

ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών 

προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση 

Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

15PROC003263530 2015-11-06

ΑΔΑ: 728ΔΩΗΜ-Ι07



εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 

συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της 4/2015 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των 

σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 

29/1/1998 σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 

της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27/11/1995 σελ.48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας 

ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και 

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

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

Συγκεκριμένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 
- Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
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διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα: 
- Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού 

ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

- Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Η οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια του οικονομικού φορέα θα αποδεικνύεται από Ισολογισμούς ή αποσπάσματα 

ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν :  

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο προσφέρων, ο οποίος υποχρεούται να 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης µε αναφορά του απαιτούμενου 

τύπου καθώς και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της 

ποιότητας. 

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί 

κατά την παραγωγή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους 

µε την επιχείρηση. 

δ) Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ή άδεια λειτουργίας 

καταστήματος εστιατορίου εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. που βρίσκεται η έδρα του 

καταστήματος με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας  

Περιφέρειας. Η μη προσκόμιση της άδειας λειτουργίας αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

ε) Πρόσφατο πιστοπο ιητ ικό  υγε ίας  ή  βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων 

εμπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισμα των φαγητών. 

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την 

μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο. 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 
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1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

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. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που 

εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (3), (4) και (8) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που 

αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των 

φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

Γ) Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται 

για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

Δ) Για τους συνεταιρισμούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (4) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε) Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες: 

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

συμμετέχει στην ένωση. 

β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη 

δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το 

γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

15PROC003263530 2015-11-06

ΑΔΑ: 728ΔΩΗΜ-Ι07



Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση.   

 

Άρθρο 9ο 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

9.1Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  

9.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

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

και  

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

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

(γ) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

9.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

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

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

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

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, το 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια 

δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 

Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς  του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου  .pdf  και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

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

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 
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οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

 

9.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

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

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

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

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση 

του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή που τίθεται στην παρούσα 

Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό 

θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με 

τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Άρθρο 10ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερεις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 

29η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00΄, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

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

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 

 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 11ο.   

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

Άρθρο 12ο   

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι 

κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 

προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν 
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την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία 

διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 

Άρθρο 13ο   

Ενστάσεις προσφυγές 

13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή 

της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ): 

στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 

των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 

από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.   

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. 

(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε 

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

Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης 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 την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  

13.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 

τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  

13.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του 

άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 

13.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 

ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επίσης ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, 

ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 

60/2007 και ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 14ο 
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Υπογραφή σύμβασης 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να 

προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της 

προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς ένα επί τοις εκατό (1%) επί του καθαρού 

συμβατικού ποσού του φορέα.  

 

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο 

όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο 

Χερσονήσου. 

 

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 

τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον 

Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.  

- Την συμφωνηθείσα τιμή.  

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.  

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

- Τον τρόπο παραλαβής.  

- Τον τρόπο πληρωμής.  

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.  

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης 

ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται 

γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Άρθρο 15ο   

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

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

κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
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άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

 

Άρθρο16ο  

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με 

το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

 

Άρθρο17ο 

Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται στο ποσό των 3.202,50 

ευρώ (1% επί του συνολικού προϋπολογισμού) με ισχύ τουλάχιστον 3 μηνών μετά την λήξη 

υποβολής των προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες αμέσως μετά την κατακύρωση 

της προμήθειας. 

  

β)Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε 1% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της 

προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το 

Αρ. 26 της Υπ. Απ. 11389/93. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, ισχύει δε 

ένα μήνα επιπλέον του συμβατού χρόνου παράδοσης. 

 

Άρθρο18ο 

Προθεσμία Παράδοσης 

Η σύμβαση σίτισης των μαθητών ισχύει για το σχολικό έτος 2015-2016 (Οκτώβριος 2015 

– έως τέλος σχολικού έτους Ιούνιος 2016). 

 

Άρθρο19ο 

Παραλαβή 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν 

μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, και θα συντάσσεται το σχετικό 

πρωτόκολλο για κάθε μήνα παράδοσης των ειδών σίτισης. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την 

προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα 

είδη.  

 

Άρθρο20ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους τέλη 

και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ήμερα της διενεργείας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει τους ΟΤΑ. Τυχόν έξοδα Χημικού ή εργαστηριακού  ελέγχου, βαρύνουν τον 

προμηθευτή . 
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Άρθρο21ο 

Πληρωμή 

Η  πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά από το Ταμείο του Δήμου μετά την 

διενέργεια της οριστικής παραλαβής (κάθε μήνα) με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν 

έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των άρθρων 36 & 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 

α) Βεβαίωση των Δ/ντών των σχολείων για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, μαζί με τα 

πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

Δεν θα προσφέρεται συσσίτιο σε μέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω 

καταλήψεων, αργιών,  απεργιών, κακοκαιρίας ή άλλους λόγους σε συνεννόηση με τους 

Δ/ντες των σχολείων. 

 

Άρθρο22ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Εβδομαδιαίο μενού 

Κατά την παρασκευή, μεταφορά και παράδοση του έτοιμου φαγητού πρέπει να πληρούνται οι 

όροι συσκευασίας, οι όροι του κώδικα τροφίμων και ποτών και οι προδιαγραφές του 

εβδομαδιαίου μενού. Η ποιότητα των προαναφερμένων ειδών  είναι σε άριστη και το μενού 

θα έχει ως εξής: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΕΝΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

Δευτέρα Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας, ή 

σουβλάκι με τηγανητές πατάτες  ή 

κοτόπουλο φούρνου  

Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωμί, νερό 

Τρίτη παστίτσιο ή μακαρόνια με κιμά Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωμί, νερό 

Τετάρτη όσπρια Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωμί, νερό 

Πέμπτη Χοιρινή μπριζόλα σχάρας ή 

σουβλάκι με τηγανητές πατάτες ή 

χοιρινό φούρνου 

Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωμί, νερό 

Παρασκευή Μπιφτέκια με ρύζι ή με πατάτες 

σχάρας ή φούρνου 

Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωμί, νερό 

 

Το τελικό εβδομαδιαίο μενού καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Δ/νση του 

Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η Δ/νση του σχολείου 

αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση οι 

μαθητές. 

Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης τη περίοδο των 

εορτών θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από 

σάντουιτς ή κάποιο μπουφέ ανάλογα, πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Δ/νση 

του σχολείου. 

Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, 

εορτών κτλ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω 

μειωμένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κ.α.).Επίσης δύναται να 

απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών.  
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Ποιότητα Ειδών Διατροφής 

Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα 

(κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α΄ ποιότητας  και θα πληρούν τους όρους  

του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές  και αστυκτηνιατρικές 

διατάξεις.  

Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του HACCP -Κανόνες ορθής 

υγιεινής πρακτικής που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, 

δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή, που θα 

πιστοποιείται ελέγχεται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον δεν θα περιέχουν 

πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την 

υγεία. 

Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική διάταξη 

14/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο προμηθευτής οφείλει να διαμορφώσει χώρους στα σχολεία και μετά την υπόδειξη των 

Δ/ντων και να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα ώστε να μπορούν να σιτίζονται οι μαθητές. 

Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο με κατάλληλο όχημα εντός μιας (1) ώρας 

από την παρασκευή του, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα διανέμεται στους μαθητές με 

ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου. Θα συνοδεύεται από πλαστικά μαχαιροπίρουνα, 

χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο τραπεζομάντιλο 35Χ35 εκ. μιας χρήσεως και θα 

διανέμεται ζεστό. Η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι επίσης ευθύνη του αναδόχου. Η 

μεταφορά των μερίδων πρέπει να πληροί τους όρους προφύλαξης, καθαριότητας, 

κατάλληλου χώρου άφιξης στο σχολείο καθημερινά, ο οποίος θα καθοριστεί από την Δ/νση 

του σχολείου. 

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που 

προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα και στα σχολεία. Όσοι προετοιμάζουν, 

μεταφέρουν και σερβίρουν τα γεύματα στους μαθητές θα  πρέπει να έχουν πιστοποιητικό 

υγείας. 

 

Άρθρο 23ο 

Δημοσίευση 

  Διακήρυξη σύμβασης συντεταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού 

ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής θα αποσταλεί για δημοσίευση την 06.11.2015 στην Υπηρεσία 

Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

     Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία (1) εβδομαδιαία 

εφημερίδα, σε δύο (2) ημερήσιες του νομού, σε μια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής 

κυκλοφορίας και σε μια εφημερίδα γενικών ειδήσεων  πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς 

και στο ΦΕΚ Τεύχος Δ.Δ.Σ. 

    Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.hersonissos.gr και 

www.promitheus.gov.gr.   

    Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων   του 

Δήμου Χερσονήσου και θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  . 

   Τα έξοδα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δε Ελληνικό Τύπο τόσο της αρχικής όσο των τυχόν  

επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν  τον ανάδοχο. [ν. 3801/09].  

 

Άρθρο 24ο 
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Τελικές Διατάξεις 

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ του Δήμου και του 

Αναδόχου, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης γίνεται εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 60/2007. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         Κ.ΑΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  

       ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

Εσωτερική διανομή : 

1.τμήμα προμηθειών 

2. Φ. Β3 
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