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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013
και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
606/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 27-12-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
606/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
35ο/27-12-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.:2814/29-1-2013

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισµού για την
προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών 2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 21:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29560/27-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισµού για την προµήθεια
τροφίµων Παιδικών Σταθµών 2013 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων».
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας
ΤΡΟΦΙΜΩΝ έτους 2013 ∆ήµου Καρδίτσας.
3. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας υπερβαίνει το ποσό των 67.800,00 ευρώ µε το
Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους (έχει υπολογιστεί ΦΠΑ 13%).
7. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό εξόδων
έτους 2013. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του επόµενου
οικονοµικού έτους 2013.
8. Την υπ’ αριθ. 459/2012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης
της προµήθειας.
9. Την 1110/2012 απόφαση της Περ. Θεσσαλίας-Oικ. Επιτροπής (Χορήγηση εξουσιοδότησης
για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών
στους δήµους της Περιφέρειας Θεσσαλίας , τα ΝΠ∆∆ των δήµων και τα ιδρύµατα τους για το
έτος 2013).
10. Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών του
δήµου Καρδίτσας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού
120.000,00€ € ευρώ € (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ έτους 2013.
Β. Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από ΑΝΟΙΧΤΟ διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές,
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο τύπο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο νόµο 3548/2007.
∆. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως :
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ΆΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
1) Τις διατάξεις της αριΘµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές
εγκυκλίους.
2) Τα άρθρα 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
5) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
6) Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις
οργάνωσης & λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
7) Τον νόµο 3852/10 & Π∆113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011)
ΆΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας
1. Η δαπάνη για την προµήθεια τροφίµων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό
των 120.000,00 € µε το Φ.Π.Α.
Θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α 70.05-6624.0001 µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων»,
του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013 και οι οποίες θα ψηφιστούν µετά την έγκριση
του.
3. Θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει, είτε για το σύνολο του
διαγωνισµού, είτε για οποιοδήποτε προϊόν θέλει από τα αναφερόµενα στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό, αρκεί να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
ΆΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆. Κατάστηµα από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών,
την 04 -02- 2013
2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10η π.µ και ώρα λήξης η 11η
π.µ.
ΆΡΘΡΟ 4ο
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού — Πληροφορίες
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και εισήγησης για ανάθεση
είναι αυτή που θα οριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. ή της Ο.Ε. για το έτος 2013.
ΆΡΘΡΟ 5ο
Λήψη πληροφοριών
1.
Εφόσον
οι
ενδιαφερόµενοι
ζητήσουν
εµπρόθεσµα
έγγραφα
και
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται
µέχρι και την προηγουµένη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την
υποβολή των προσφορών.
2.
Τµήµατα της διακήρυξης και στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν
αυτή (εκτός της διακήρυξης), είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, οι τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προµήθεια προϊόντων και το τιµολόγιο προσφοράς.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 24413-50796-797
FΑΧ· : 24413-50799

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΕΙΚΩΕΗ-ΚΞΘ

Αρµόδιος υπάλληλος: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΆΡΘΡΟ 6ο
∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
γ. Συνεταιρισµοί
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία γ.
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες

Τη

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού:
1. οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 10% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α σύµφωνα µε την παράγραφο Ι του
άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας το οποίο θα αναζητηθεί από την
υπηρεσία µας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους
για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 10% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύµφωνα µε την παράγραφο Ι του άρθρου 26 της
αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή
∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες
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υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή
νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές.
Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση µη
προσκόµισής του, αυτό µπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µε βάση
την αριθµ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β’/1-3-2005).
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις
του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά
µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 2854/1997 Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και
την αριθµ. 667/2000 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όταν σε
διαγωνισµό συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού
ποινικού µητρώου έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον
αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές . Η νόµιµη
εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε. Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις
εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό
αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
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καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική
και οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή απόκλισης από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των
Τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν
στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να
αξιολογηθούν.
β. Υπεύθυνη δήλωση που Θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων
προϊόντων. Επίσης, εφόσον µεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας
του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η
διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
γ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του
συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.
δ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα,
καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και
ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.∆.∆..
στ. Υπεύθυνη δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και
για την ποιότητα των προϊόντων της (ότι συµφωνούν µε τις προδιαγραφές που θέτει η
διακήρυξη),
ζ. Υπεύθυνη δήλωση για την διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά Θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή
επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την Κυρίως
προσφορά.
Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται
από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και σι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες
Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους
τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως Θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1)
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών.
(Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο
ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία Θα συµµετάσχει στο
διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του,
υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή
µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.)
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
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δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.
ΆΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στις
04/02/2013 από ώρα 10 π.µ µέχρι και 11 π.µ
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία.
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
ΆΡΘΡΟ 9ο
Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) την τιµή των προσφερόµενων ειδών τροφίµων µε Φ.Π.Α..
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
2. Με την προσφορά, η τιµή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεµάχιο, µε
τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιµη.
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε
ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή
κατά είδος τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόµενου
προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
πλην των οπωροκηπευτικών , η τιµή των οποίων προσδιορίζεται µε βάση το εκάστοτε
εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.
6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι
προσφορές Θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για
το σκοπό αυτό Θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής
και επεξεργασίας των τροφίµων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη
της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ασµοί Εισαγωγής
Ο ∆. Καρδίτσας απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών κατά τον εκτελωνισµό σε
ορισµένα είδη. Κατόπιν αυτού η τιµή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο
ποσό δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν δαπάνες που
αντιστοιχούν σε δασµούς.
Η σχετική ατέλεια θα προσκοµιστεί στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. Εάν
για κάποιο λόγο δεν µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής, το Ν.Π. των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆. Καρδίτσας οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί
πλέον της συµβατικής αξίας της προµήθειας
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ΆΡΘΡΟ 11ο
Προέλευση των τροφίµων
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα
προέλευσης του κάθε είδους τροφίµου που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο
γίνεται τυχόν επεξεργασία, τυποποίηση - συσκευασία του κάθε προσφερόµενου
προϊόντος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν 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, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του
∆ηµάρχου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την
επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του
∆ηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την επεξεργασία και τυποποίηση µερικώς ή
ολικώς του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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 της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η
αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ∆ηµάρχου.
4. Επεξεργασία και τυποποίηση του προσφερόµενου προϊόντος σε εργοστάσιο άλλο
από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ηµάρχου,
συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις.
ΆΡΘΡΟ 12ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για
το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης Τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους
προσφέροντες κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου,
διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση
µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου
δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
ΆΡΘΡΟ 13ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την Προθεσµίας κατά ανώτατο όριο
(3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 14ο
Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό Τεύχος
τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το κάθε προσφερόµενο
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Προϊόν και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό
ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή
ασάφειες.
ΆΡΘΡΟ 15ο
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε
ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντας.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Προσκόµιση δείγµατος
Επειδή η προσκόµιση δείγµατος είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της
ανταπόκρισης των προσφερόµενων υλικών
προς την τεχνική προσφορά κάθε
διαγωνιζόµενου, για τον λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει δείγµατα σε τόπο
και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν µετά από έγγραφη ειδοποίηση της σε εύλογο
χρόνο.
ΆΡΘΡΟ 17ο
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο,
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε
καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς µε
κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοµικού Προσώπου που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά
και η εγγύηση συµµετοχής.
β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
όπου έξω από αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (17.3 της
παρούσας διακήρυξης). Μέσα στο φάκελο αυτό Θα περιέχεται η προσφορά του
διαγωνιζόµενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες
οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, µε το
Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν
ανοιχθεί Θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου
έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα
στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.17,3. της παρούσας. Μέσα στον φάκελο αυτό θα
περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών.
Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της Εταιρίας
κατασκευής των υλικών στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία
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της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στους
κυρίως φακέλους, τότε αυτοί συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
µε την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις
τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει
στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν
γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
9. ∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας
του κάθε προϊόντος.
10. Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία του κάθε προσφερόµενου
προϊόντος, η µεταφορά και η παράδοση αυτού.
ΆΡΘΡΟ 18ο
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εµπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, Θα µπορούν
να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
ΆΡΘΡΟ 19ο
Dumping Εξαγωγικές επιδοτήσεις
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους
παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος
(τιµή Dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά
απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα
ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού
προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην
προσφορά των ενδιαφερόµενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου
(GΑΤΤ) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την
Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το
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προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή ή αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης).
3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία,
Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο,
Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο
χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
ΆΡΘΡΟ 20ο
Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι
παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας
στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
ΆΡΘΡΟ 21ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση
συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι
φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο
ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω
όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα.
4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 19.1 έως και 19.3 επισύρει ποινή
ακυρότητας του διαγωνισµού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και
ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές.
ΆΡΘΡΟ 22ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα
παρακάτω στοιχεία:
-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
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-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.
2. Η κατακύρωση της προµήθειας, οπωροκηπευτικών, πουλερικών , κρεάτων
νωπών , κατεψυγµένων ψαριών, ελαιόλαδου θα γίνει σε προµηθευτή (ή
προµηθευτές) που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης
του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο
δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
3. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η κατακύρωση θα γίνει σε προµηθευτή (ή
προµηθευτές) που θα προσφέρει µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
στις τιµές της µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.
4. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό
έκπτωσης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 23ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς το ∆ήµαρχο που αποφασίζει
σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας για κάθε είδος τροφίµου ή ειδών Καθαριότητος
που προφέρει ο προµηθευτής.
β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανοµή του κάθε είδους τροφίµου µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε
ισότιµες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του
προµηθευτή.
2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµάρχου, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης
γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της
προµήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους
όρους.
3. Για το ίδιο είδος τροφίµου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του
διαγωνισµού σε διαφορετικούς προµηθευτές.
ΆΡΘΡΟ 24ο
Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση του ∆ηµάρχου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά
συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την
προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το
αποτέλεσµά του.
ΆΡΘΡΟ 25ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή
της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού στην Υπηρεσία, µέσα στο µισό του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται
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και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών.
Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ήµαρχο
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε
µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα ΠΕΝΤΕ
(5) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη
δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση
του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο ∆ηµάρχου που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν
τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από το ∆ηµάρχου µετά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις του ∆ηµάρχου καθώς και οι αποφάσεις του, που αφορούν
στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η
προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή
κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006.
5. Η Υπηρεσία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο
των αποφάσεων του ∆ηµάρχου που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση
γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε
τυλεοµοιοτυπική συσκευή ( ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και
νόµιµο τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν
λαµβάνονται υπόψη.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης
αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005)
ΆΡΘΡΟ 26ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται
ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος τροφίµου ή ειδών Καθαριότητος
β) Την ποσότητα
γ) Την τιµή
δ) Το Ν.Π.∆.∆. για τον οποίο προορίζονται τα τρόφιµα
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών
στ) Τα στοιχεία της απόφασης του ∆ηµάρχου για την κατακύρωση του διαγωνισµού
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση Θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα
3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση
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καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το
Φ.Π.Α.. 0 προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το
αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος
αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η
σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους τροφίµου υπολογίζεται από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΆΡΘΡΟ 27ο
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική
σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα
τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια προϊόντα και την ποσότητα.
δ. Την τιµή για τα τρόφιµα που έχει προσφερθεί τιµή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον
προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος.
3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που
τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση
για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον
Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου.
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν γι αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος
ή εάν αυτή που
παραδόθηκε, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης ως ασήµαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
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γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΆΡΘΡΟ 28ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% µε το Φ.Π.Α. επί της συνολικής δαπάνης . Συµµετέχων
που υποβάλλει προσφορά για ορισµένα προϊόντα, προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, που
γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του αριθµού των
προϊόντων, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που
καλύπτονται από την εγγύηση.
δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους
υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των τροφίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους
της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης.
ΆΡΘΡΟ 29ο
Παραλαβή των τροφίµων
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµων και η
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο
28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµων και η έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο.
3. 0 συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής
προσκόµισης των τροφίµων. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από
µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν
ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆., ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία
πραγµατικής προσκόµισης των τροφίµων χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό
διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των
αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει
έγκαιρα την Υπηρεσία για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες
των τροφίµων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος
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παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε Θέση να
προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµων και η σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στον
χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, Θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,
εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή µέσα στην προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων της Υπηρεσίας και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου µε
βάση µόνο το θεωρηµένο από την Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα
µε την απόφαση αυτή, η αποθήκη της Υπηρεσίας εκδίδει δελτίο εισαγωγής των
ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµων και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στην Υπηρεσία, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια
απόφαση.
5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µε ανάλογη εφαρµογή
των αναφεροµένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), στην οποία
δεν µπορεί να συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν
πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν:
α. Το τρόφιµο κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες
σχετικές κυρώσεις.
β. Το τρόφιµο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως
ότι µπορεί να παραληφθεί, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση
αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί
της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω
ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από
γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής.
γ. Η δευτεροβάθµια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που
προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε
από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
ΆΡΘΡΟ 30ο
Χρόνος παράδοσης
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή
προµήθειας και άµεσα, να εφοδιάσει την Υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα των
τροφίµων.
2. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων Θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά
χρονικά διαστήµατα στα κτίρια των Π.Σ. και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά Θα
απορρίπτεται. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους
τροφίµου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση.
3. Η ποσότητα των Τροφίµων µε βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται
στα κτίρια των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆. Καρδίτσας κτίριο κάθε φορά που
παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενηµέρωση του προµηθευτή τουλάχιστον πεντε (5)
ηµέρες νωρίτερα. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένα και
διατηρηµένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιµα Θα
πρέπει να µη έχουν ξένες ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα, να είναι αρίστης ποιότητας,
πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ηµεροµηνία λήξης της
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κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται
στη συσκευασία αυτών.
4. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της
ισχύουσας νοµοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίµων.
5. Η µεταφορά και παράδοση του τροφίµων θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή
και µε δικά του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει
να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς
τροφίµων. Τα τρόφιµα θα παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
6. ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών , τους χώρους υποδοχής των τροφίµων και την Επιτροπή
Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιµο,
τουλάχιστον πεντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ηµέρα και ώρα
παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή.
7. ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου να
µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική
αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του
συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
ΆΡΘΡΟ 31ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση που χορηγήθηκε, σύµφωνα
µε το άρθρο 30 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων, κατά
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης,
επιβάλλεται πρόστιµο 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος,
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική
αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α..
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα τρόφιµα ή τα είδη Καθαριότητος µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που διενεργείται εις βάρος του,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της
συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρερχόµενο
χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιµα, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα
αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆ηµάρχου ύστερα από την οριστική παραλαβή των
υλικών.
4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΆΡΘΡΟ 32ο
Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής
ποσότητας των τροφίµων, µε απόφαση του ∆ηµάρχου ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή Προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού
συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος
των τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του
και ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των
τροφίµων που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες
κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των
απορριφθέντων τροφίµων και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή.
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών,
επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιµα δεν επιστρέφονται στον
ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίµων και των
υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των
τροφίµων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης, ή τη
λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10%
επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον
δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα τρόφιµα, πέραν του προστίµου, τα
τρόφιµα καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
2. Η επιστροφή των τροφίµων που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης
ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε
απόφαση του ∆ηµάρχου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς
και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την
απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας
αυτής.
3. Με απόφαση του ∆ηµάρχου και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των τροφίµων που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής
θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΆΡΘΡΟ 33ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε
απόφαση του ∆ηµάρχου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίµων και είδη Καθαριότητος
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ.
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11389/1993 απόφασης του
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).

Υπουργού

Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

ΆΡΘΡΟ 34ο
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος Θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα
τρόφιµα και είδη Καθαριότητος είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις
σχετικές προδιαγραφές των επισήµων Κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από
ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία Θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίµου
και είδη Καθαριότητος που προµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως
το µέγιστο ποσοστό τροφίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν Θα υπερβαίνει το 5% της
αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων
τροφίµων και είδη Καθαριότητος και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε
αντικατάσταση των ακατάλληλων, Θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων και είδη Καθαριότητος
προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε
από τα ακατάλληλα τρόφιµα, επιφυλασσόµενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του ∆ηµάρχου µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Επίσης, µε απόφαση του ∆ηµάρχου
µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς
την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων τροφίµων,
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
ΆΡΘΡΟ 35ο
Τρόπος Πληρωµής
1. Η πληρωµή της αξίας του κάθε είδους τροφίµου θα γίνεται µε εξόφληση όλου του
ποσού µετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια προϊόντων. Όλα τα
δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆..
2. ο δήµος Καρδίτσας οφείλει να εξοφλεί τα τιµολόγια σε διάστηµα δυο µηνών από
την υποβολή τους στην αρµόδια υπηρεσία. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν
µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.
ΆΡΘΡΟ 36ο
Άλλα στοιχεία
1. Η Υπηρεσία δεν Θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της
προκηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου, κατά παρέκκλιση αυτής που
ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
2. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε
είδους τροφίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί
σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίµου, ο µειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
3. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, το Ν.Π.∆.∆. µπορεί να ζητήσει
αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού της µελέτης και της προϋπολογισθείσας
αξίας µέχρι και 20%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για την Υπηρεσία . Στην
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περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα της Υπηρεσίας, µε
την Ίδια ακριβώς τιµή ή ποσοστό έκπτωσης µε αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο
ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για την Υπηρεσία και σε καµία
περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, Παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες
της και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
4. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού
Προϋπολογισµού, Θα απορρίπτονται ως ασύµφορες.
5. Η παρούσα διακήρυξη µπορεί να παραταθεί για 2 (δυο) µήνες, µε τις ίδιες τιµές
και του ίδιους όρους.
ΆΡΘΡΟ 37ο
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στo Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Καρδίτσας Αρτεσιανού 8 την 2441350796-797 .
2. Η περίληψη της παρούσης Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.
3. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή
που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
606/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

