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                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   26ης /27-07-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

258/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  όρων δηµοπράτη-
σης του ηλεκτρονικού δηµό-
σιου ανοικτού µειοδοτικού δι- 
αγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές  για την «Προµή-
θεια γευµάτων για την σίτιση 
των µαθητών του  Μουσικού 
Γυµνασίου–Λυκείου ∆ράµας» 
για το σχολικό έτος 2015  - 
2016 
 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27ης Ιουλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
31519/24-07-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
 

        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Μουρβετίδης Μιχαηλ 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Ηλιάδης Νικόλαος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος  
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
3.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρος και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, από-
φασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Έγκριση όρων δηµοπράτησης του ηλεκτρονικού 
δηµόσιου  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες  προσφορές για την « Προµή- 
θεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του  Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ρά-
µας» για το σχολικό έτος 2015 - 2016» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως τέταρτο 
έκτακτο  για λήψη απόφασης.  
       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη  της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 31758 
/ 27-07-2015  έγγραφο της ∆ι/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά 
µε το θέµα περί «Έγκρισης όρων δηµοπράτησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια γευµάτων για 
την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 
2015 - 2016» και καλεί τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει  ότι, το ανωτέρω έγγραφο  της  υπηρεσίας, έχει 
όπως παρακάτω: 

 

«Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των 
µαθητών του    Μουσικού Γυµνασίου -  Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος  2015 – 
2016, συνολικού προϋπολογισµού  233.365,44 €  συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ  µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

     Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω  ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για τις ανάγκες σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου ∆ράµας, 
συνολικού προϋπολογισµού 189.728,00 €  χωρίς Φ. Π. Α., (233.365,44 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  Το ποσό των 110.621,28 € µε ΦΠΑ βαρύνει τον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 και το υπόλοιπο ποσό των 122.744,16 € βαρύνει 
τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 .   

2) την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 70.01.6481.01 µε τίτλο  «∆απάνη σίτισης 

µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου» για το οικονοµικό έτος 2015.  

3)  τον ορισµό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την υπ΄ 

αριθµ. 14/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Παρακαλούµε,  για την συζήτηση του θέµατος έκτακτα λόγω του επείγοντος της 

προµήθειας και την έκδοση της σχετικής απόφασή σας.     

           CPV:  15894210-6   (Σχολικά γεύµατα)» 
  

           Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 
 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους της δηµοπράτησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου  ανοικτού µειο- 
δοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την "Προµήθεια γευµάτων για την 
σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 2015 - 
2016,  και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 
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                                           ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

       Περίληψη:  ∆ιακήρυξη ηλεκτρονικού δηµόσιου  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού  για την 
ανάδειξη προµηθευτή – χορηγητή πλήρους σίτισης µεσηµβρινού γεύµατος των 350 µαθητών (κατά 
εκτίµηση) του Μουσικού  Γυµνασίου - Λυκείου  ∆ράµας, για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού 
προϋπολογισµού διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών (233.365,44 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%)  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006). 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) 

6) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.  

7)  Της Υ.Α. Γ2/3732/1988(ΦΕΚ 767/τ.Β/1988) περί δωρεάν σίτισης µαθητών µουσικών 
σχολείων όπως ισχύει .  

8) Την παράγραφο 18 του άρθρου 94 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης », µε το οποίο µεταβιβάζεται στου ∆ήµους η  αρµοδιότητα µεταφοράς και σίτισης 
των µαθητών  µουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων.  

9) Το άρθρο 8 του Ν. 4089/12 µε το οποίο καταργείται  το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 
του Ν. 3852/10 (Α΄87) από 1.7.2013 καταργείται» 

10)  Την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/2014. 
11) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ20, του 1ου 
άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) 
 

12) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

13) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

14) Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

15) Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον  Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015).  

16) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 µε  
ΚΑ 70.01.6481.01 

17) Το υπ΄ αριθµό  21893/27-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ράµας  

18) Το υπ΄ αριθµό 6.5a/434/19-05-2015 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου ∆ράµας  
19) Το µε ηµεροµηνία 19 Μαΐου 2015 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων Μαθητών 

Μουσικού Σχολείου ∆ράµας  
20) Την  356/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δηµόσιου ανοικτού  

µειοδοτικού διαγωνισµού 
21) Την   _____ /  2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δηµοπράτησης. 
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Προκηρύσσουµε 
 

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή µονάδος γεύµατος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης  «Σίτιση Μαθητών Μουσικού 
Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας, 2015 – 2016»  Τα γεύµατα θα χορηγούνται στους 350 µαθητές (κατά 
εκτίµηση) του Μουσικού Σχολείου ∆ράµας για το χρονικό διάστηµα  από Σεπτέµβριο  2015 έως και 
Μάιο 2016 (154 ηµέρες x 350 µαθητές  x 3,52 € τιµή µονάδος  =  189.728,00  €,  χωρίς ΦΠΑ )  µε 
δικαίωµα αυξοµείωσης του αριθµού των µερίδων ανάλογα µε τις ανάγκες του σχολείου. 
    Η δαπάνη των 189.728,00 €,  (χωρίς ΦΠΑ) θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ∆ράµας, οικονοµικού έτους 2015 -2016, ΚΑ  70.01.6481.01.  
    O διαγωνισµός αφορά την προµήθεια µεσηµβρινών γευµάτων για την σίτιση των µαθητών, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα 
απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες. Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν, ενώ σε καµία περίπτωση δεν συνιστάται δέσµευση του 
δήµου να καταβάλλει  το συνολικό ποσό στον ανάδοχο.  
 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 

Άρθρο 1ο     Γενικοί Όροι ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
Άρθρο 2ο     ∆ικαιούµενη Συµµετοχής – Περιεχόµενα Προσφορών   
Άρθρο 3ο     Τρόπος υποβολής προσφορών  
Άρθρο 4ο     Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Άρθρο 5ο     ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Άρθρο 6ο     Τιµή προσφοράς 
Άρθρο 7ο    Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 8ο     Εγγυήσεις 
Άρθρο 9ο     Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Άρθρο 10ο   Ενστάσεις – Προσφυγές 
Άρθρο 11ο   Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης  
Άρθρο 12ο   Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωµή 
Άρθρο 13ο  Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις  
Άρθρο 14ο    Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 
Άρθρο 15ο  Πληροφορίες 

Άρθρο 16ο  ∆ηµοσιεύσεις 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Γενικοί Όροι ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  

 

1. Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Οι προδιαγραφές των γευµάτων της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
 

2.  Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό 
της µελέτης δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον αφορά στη διάθεση τους.  Η διάθεση και κατανοµή των 
αναφερόµενων ποσών του προϋπολογισµού για την προµήθεια των ειδών, είναι ενδεικτική και θα 
γίνεται σταδιακά µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες τους, οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το χρονικό 
διάστηµα 2015-2016 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π∆ 60/07.  
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∆ιαδικτυακός τό�ος 
υ�οβολής �ροσφοράς 

Ηµεροµηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στη 

διαδικτυακή    �ύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία 
και ώρα υ�οβολής 
�ροσφορών 

∆ιαδικτυακή 
ύλη  
www.promitheus.gov.gr  του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

__________ 
00-00-2015 
10:00 
.µ. 

__________ 
00-00-2015 
10:00 
.µ. 

  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την ___________, 

00 ________ 2015 και έχει λάβει τον συστηµικό αριθµό 00.000 

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.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής - Περιεχόµενα προσφορών 

 

1. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
 

       Α. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) 
 2).  Νοµικά Πρόσωπα (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) 
 3).  Συνεταιρισµοί 
 4).  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως   

αντικείµενο εργασιών την εµπορία και διακίνηση των υπό προµήθεια προϊόντων κατά 
περίπτωση  

 5).  Κοινοπραξίες προµηθευτών 

2. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
 
    Θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σίτισης (παρασκευής και 
διανοµής φαγητού), και έχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό καθώς και την εµπειρία και ικανότητα 
παροχής υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου. 
 

    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.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
  
Α. 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης 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 
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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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης 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 δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX 
Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 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 της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 

Β. 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.  
 

Γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες - διευκρινίσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι 
µέχρι την ________ 00 ________ 2015. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή 
µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών. 
 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 
υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από 
αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 

3. Περιεχόµενα Προσφορών  
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

 

Η παράλειψη προσκόµισης ή η µη προσήκουσα προσκόµιση κάποιου από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
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Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  
υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριµένα, οι προσφέροντες 
υποβάλουν 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 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

1). Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης τραπέζης 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προεκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.  

2).  Κατά περίπτωση:  
 

            2.1) Οι Έλληνες Πολίτες – Φυσικά Πρόσωπα  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστο
οιητικό του οικείου Ε
ιµελητηρίου, µε το ο
οίο να 
ιστο
οιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό ε
άγγελµά του, 
ου θα έχει εκδοθεί το 
ολύ έξι (6) 
µήνες 
ριν α
ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και το ο
οίο αν δεν συνάδει 
µε το είδος των υ
ό 
ροµήθεια ειδών θα οδηγεί σε α
οκλεισµό του συµµετέχοντος. 

2. 

Α
όσ
ασµα 
οινικού µητρώου α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε
αγγελµατικής του δραστηριότητας 
και για τα αδικήµατα 
ου 
ροβλέ
ονται στην 
αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το 
α
όσ
ασµα αυτό 
ρέ
ει να έχει εκδοθεί το 
ολύ τρεις (3) µήνες 
ριν α
ό την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. 

Πιστο
οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε 
τώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και ε
ίσης ότι δεν τελεί υ
ό διαδικασία κήρυξης σε 
τώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
υ
ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
ιστο
οιητικό αυτό 
ρέ
ει να έχει εκδοθεί το 
ολύ έξι (6) 
µήνες 
ριν α
ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. 

Πιστο
οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α
ό τα ο
οία να 
ροκύ
τει ότι 
ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως 
ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για 
τους ίδιους εργοδότες όσο και για το α
ασχολούµενο σε αυτούς 
ροσω
ικό) κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. 
Πιστο
οιητικό αρµόδιας αρχής, α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως 
ρος τις φορολογικές υ
οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 
και 4 του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι.  

           2.2) Οι Αλλοδαποί – Φυσικά Πρόσωπα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστο
οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υ
οψήφιου Αναδόχου 
ερί εγγραφής του 
στα µητρώα του οικείου ε
ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε
αγγελµατικό ή εµ
ορικό µητρώο ή 
ισοδύναµο ε
αγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Α
όσ
ασµα 
οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου 
ου εκδίδεται α
ό 
την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
ροέλευσης του 

ροσώ
ου αυτού α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο υ
οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε
αγγελµατικής του δραστηριότητας 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

και για τα αδικήµατα 
ου 
ροβλέ
ονται στην 
αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το 
α
όσ
ασµα αυτό 
ρέ
ει να έχει εκδοθεί το 
ολύ τρεις (3) µήνες 
ριν α
ό την ηµεροµηνία 
κοινο
οίησης της σχετικής έγγραφης ειδο
οίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστο
οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε 
τώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και ε
ίσης ότι δεν τελεί υ
ό διαδικασία κήρυξης σε 
τώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
υ
ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
ιστο
οιητικό αυτό 
ρέ
ει να έχει εκδοθεί το 
ολύ έξι (6) 
µήνες 
ριν α
ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  

Πιστο
οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α
ό τα ο
οία να 
ροκύ
τει ότι 
ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως 
ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για 
τους ίδιους εργοδότες όσο και για το α
ασχολούµενο σε αυτούς 
ροσω
ικό) κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  
Πιστο
οιητικό αρµόδιας αρχής α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως 
ρος τις φορολογικές υ
οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

       2.3) Τα Νοµικά Πρόσωπα (ηµεδαπή ή αλλοδαπά)  
 

      Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού  µητρώου ή του 
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού 
µητρώου έχει:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,  
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό την αρµόδια  Υ�ηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων 
Εταιρειών της ο�οίας είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  ό�ως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα 
Εµ�ορίου – Τουρισµού, κλ�. 
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2.  

Α
όσ
ασµα 
οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι οι διαχειριστές, 
στις 
ερι
τώσεις των εταιρειών 
εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
ροσω
ικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο 
ρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες 
(Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α
όφαση, για κά
οιο α
ό τα 
αδικήµατα 
ου 
ροβλέ
ονται στην 
αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κά
οιο α
ό τα 
αδικήµατα της υ
εξαίρεσης, της α
άτης, της εκβίασης, της 
λαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο
ίας. 

 

            2.4) Οι Συνεταιρισµοί   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζοµένου, και η 

τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του 

ΑΔΑ: 779ΥΩ9Μ-6ΨΩ



Διακήρυξη  --  Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας 2015-2016 Σελίδα 9 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του.  

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 

που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.  

4. 

Πιστο
οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε 
τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
τωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε
ίσης ότι δεν τελεί υ
ό διαδικασία κήρυξης σε 

τώχευση ή έκδοση α
όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

τωχευτικού συµβιβασµού ή υ
ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
ιστο
οιητικό αυτό 
ρέ
ει 
να έχει εκδοθεί το 
ολύ έξι (6) µήνες 
ριν α
ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους 

εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 

6. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού   

 

            2.5) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα 

µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 

συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των µελών τους) στην 

οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν 

ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε 

την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
 

Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνων δικαιολογητικά µαζί µε τη προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή 
της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του 
διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της 
χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  
 
Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η 
ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 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. 
 

Τα δικαιολογητικά  που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη (επίσηµη) 
µετάφραση. 
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3). Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   
αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  
τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  
προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν 
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  
νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

      4). Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια 
δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες.  

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

προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τις ακόλουθες  Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις του Ν. 1599/1986:  

  
• ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

•  ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς  του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

•  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 δηµόσιο  

• ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος από τον 
ζητούµενο, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. 

• ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας 
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαµβάνει να τα 
πραγµατοποιήσει. 

• αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν 
να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

• ότι τα τρόφιµα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα και 
τα συνοδευτικά τους πληρούν όλους τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών και των 
αστυκτηνιατρικών διατάξεων.  

• ότι τα προσφερόµενα είδη παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου και δεν 
περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή 
ύποπτα για την υγεία.  

• ότι το γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης. Σε 
περίπτωση που µέρος των προσφερόµενων γευµάτων δεν είναι παρασκευασµένα από τον 
ίδιο τον προµηθευτή, τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον πιο πάνω όρο 

• ότι τα ηµερήσια γεύµατα θα στεγανοποιούνται σε συσκευασίες και κατά τρόπο που θα 
διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφάλειας και υγιεινής  

• ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης προµήθειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης και για το οποίο 
θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση. Η εργασιακή τους σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, στα αρµόδια όργανα ελέγχου κάθε φορέα του δηµοσίου, µε 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και ο δήµος ∆ράµας δεν φέρει καµία ευθύνη, από την µη 
τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων και διαδικασιών που άπτονται όλων των παραπάνω. 
Επίσης, το απασχολούµενο προσωπικό θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας.  

 

6). ∆εν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων κατά το διαγωνισµό. Όµως, κατά την αξιολόγηση των    
τεχνικών προσφορών, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες την 
προσκόµιση δειγµάτων για όποιο γεύµα κριθεί απαραίτητο. 
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7). 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 Περιφέρειας 
Μακεδονίας - Θράκης.  

 

8). Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν  
κατά την προηγουµένη τριετία, µε αναφορά στα υλικά, στις ποσότητες, στην αξία, στις ηµεροµηνίες  

     και στους παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). 
 

      9). Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.   
 

      10). Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου µεταφορικού µέσου, για την 
µεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και η προσκόµιση βεβαίωσης, από 
την αρµόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ασφαλούς µεταφοράς και υγιεινής των τροφίµων.  

 

      11). Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εµπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισµα   
φαγητών.  

 

       12).  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης µε αναφορά του απαιτούµενου τύπου 
καθώς και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

 

  13). Οι επιχειρήσεις παραγωγής µαγειρεµένων φαγητών θα πρέπει να κατέχουν επικυρωµένο 
πιστοποιητικό,   από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, 
(ΕΦΕΤ) που να αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Τροφίµων που να διασφαλίζει την 
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων.  

ή 
 

Πιστοποιητικό EN ISO 22000 ή HACCP ή Πιστοποιητικό - Πιστοποιητικά από την Αρµόδια - 
αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες περί εφαρµογής των προδιαγραφών του HACCP (Hazard 
Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου), 
Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των 
τροφίµων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.  
 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη. 

 

Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται µε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση ή µε διοικητικό πρόστιµο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την 
προέλευση των τροφίµων ή µε κατάσχεση ακατάλληλων εµπορευµάτων, σε περίπτωση δε, που οι 
διαγωνιζόµενοι είναι εταιρίες, να µην βαρύνονται οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους και οι θυγατρικές τους µε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή µε διοικητικό πρόστιµο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν 
την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίµων ή µε κατάσχεση ακατάλληλων εµπορευµάτων και να µην 
µετέχουν ή µετείχαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νοµικά πρόσωπα του ιδίου ή 
παρεµφερούς αντικειµένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή έχουν τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση ή διοικητικό πρόστιµο ή κατάσχεση ακατάλληλων εµπορευµάτων.  
 

 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. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).   

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά 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.   
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Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της προαναφερόµενης 
προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 
αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού.  
 

Β. Τεχνική προσφορά  
 

      Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  
τα κάτωθι : 

 

       Τεχνική Προσφορά η οποία 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.  

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 
Γενικά    

Συµµόρφωση ως προς 
τους όρους της διακήρυξης, 
του τιµολογίου µελέτης και 
των τεχνικών 
προδιαγραφών 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Γ. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του προσφέροντα. 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.  

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για το σύνολο της προµήθειας 
 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 
60/07 και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 

2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά»  

 β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
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Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί 
ποινή απορρίψεως: 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας (∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής).  

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά 
για κάθε µέλος της. 

4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων 
όπως δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στη 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 του 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. 

 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή 
απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf . 
Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από 
την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας. Τα δικαιολογητικά ή τα 
άλλα στοιχεία του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 
που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: 
εγγυητική συµµετοχής, ΦΕΚ, καταστατικά, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Όταν τα δικαιολογητικά/στοιχεία υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, 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 γνησίου υπογραφής.                                                    

7. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται 
εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

8. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η 
οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα 
διακήρυξη.  

β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος 
θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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9. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπο)φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν 
έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Για την σίτιση το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά µονάδα και οι 
συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς που 
επισυνάπτεται στην µελέτη την προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα χωρίς το ΦΠΑ, το ποσό του 
οποίου πρέπει να ταυτίζεται µε το αντίστοιχο ποσό (µερικού συνόλου) της ειδικής ηλεκτρονικής 
φόρµας Οικονοµικής Προσφοράς  του συστήµατος. 

 

(Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο τα 
παραγόµενα από το σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
σε µορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται η τιµή µονάδας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
του ηλεκτρονικού παραγόµενου από το σύστηµα αρχείου της οικονοµικής προσφοράς και του 
συµπληρωµένου από τον προµηθευτή εντύπου οικονοµικής προσφοράς, υπερισχύει το 
παραγόµενο από το σύστηµα. 

 

10. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

11. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, 
δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης 
κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της 
τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

12. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την 
προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  

13. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

14. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση - προσφυγή όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

15. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
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διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και 
µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

16. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό 
των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

17. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

18. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

19. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

20. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισµό περισσότερες από µία εταιρείες ή 
ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 
 

Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό 
όργανο αποσφράγισης του διαγωνισµού (Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και 
ώρα που καθορίζεται από τον ∆ήµο ∆ράµας, δηλ. στις 00/00/2015 και ώρα 10:00 από τα µέλη της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 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. Αµέσως µετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 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 
λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
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1. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
στην ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι 
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα 
από το σύστηµα.  

2. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και 
τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής 
Προσφοράς».  

3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.  

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα 
και την νοµιµότητά τους - σύµφωνα µε τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για 
τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας .  

5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, µπορούν να απευθύνουν 
αιτήµατα, ηλεκτρονικά - µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους 
συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες - οικονοµικοί 
φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις εντός 
των προθεσµιών που τους ορίζονται.  

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό 
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες 
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και 
αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται µέσω του 
συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή, 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. (άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης ).  

7. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης 
απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το 
οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή 
ένστασης δικαιώθηκαν  

8. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο 
του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε 
χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, 
στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  

9. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση 
Οικονοµικής  Επιτροπής) µέσα σε δέκα ηµέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της 
αιτιολογίας αυτής (άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης). 
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10. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά), 
κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - 
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 
ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν 
έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό 
µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.  

11. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου Οικονοµική Προσφορά και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την 
αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που 
παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

12. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της 
διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 
επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών 
προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόµενης απόφασης.  

13. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο 
του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε 
χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 
στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση.  

ΑΡΘΡΟ  6ο 
Τιµή προσφοράς 

 
Το κριτήριο κατακύρωσης για την σίτιση του Μουσικού Σχολείου είναι η χαµηλότερη 

τιµή γεύµατος  
 

     Όλες οι τιµές των προσφορών (γεύµα ή σάντουιτς) θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα 
περιλαµβάνουν: 
•  Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ.) και τις νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. 

• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή. 
Οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η συνολική τιµή 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η οικονοµική προσφορά δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε 
και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Οι τιµές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η 
διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 

Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει 
να λάβει ο προµηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν 
παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο ∆ήµος και τα 
Νοµικά Πρόσωπα αυτού δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς 
είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα  γεγονότα ή µετρήσεις 
αφού η προσφορά είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει 
προβεί σε εκ των προτέρων µετρήσεις 

Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και 
ρέ
ει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς σύµφωνα µε 
το υ
όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε δίδεται 
ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στο διαγωνισµό ή για ολόκληρη 
την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της 
Οικονοµικής  Επιτροπής  ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 

   Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ 
αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, φόροι, τέλη και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις 
και δηµοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον 
διαγωνιζόµενο  µέχρι και την οριστική παραλαβή της προµήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της 
τιµής προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του αναδόχου πέραν  της  τιµής της προσφοράς του. Ο 
ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προµήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, βαρύνει 
το ∆ήµο.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου  από  τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

          Η ισχύς της  προσφοράς  µπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν 
από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 

         
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
 

 
1. Εγγύηση Συµµετοχής  

 
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού  να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που  αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014) και θα 
πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης.   
 

Για την διευκόλυνση των συµµετεχόντων το ποσό της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται ως 
εξής: 

 

1.897,28 € 
 

Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες 
οµάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

 

Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 
i.      η ηµεροµηνία έκδοσης 
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ii. ο εκδότης 
iii. ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(∆ήµος ∆ράµας) 
iv. ο αριθµός της εγγύησης 
v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
vi. η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 
vii. η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210 ηµέρες)  και 
επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε , µε την 
κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του 
ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης . 

xiii. Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη 

 

-Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.  

 

2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

Ο  µειοδότης που θα αναδειχθεί προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από 
την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας επί ποινή αποκλεισµού  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 
Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας. 
   Ο προµηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσµία που ορίστηκε να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση µας.    
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
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Η ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της 
παρούσας διακήρυξης  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

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 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ενστάσεις – Προσφυγές  

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 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 και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 
για την ∆ιενέργεια και Αξιολόγηση του ∆ιαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου 
σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 

Οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών 
πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά µόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 
3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ » όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 Ν 4055/12 ( Α 51) µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της  
Υ.Α.  Π1/2390/2013 ( ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13 ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίες 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf  το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων 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. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.  

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης  

 

Ο προµηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει 
την σύµβαση εντός της ανωτέρω τασσόµενης προθεσµίας, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
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Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 
συµβάσεως, ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµήθειας στον 
επόµενο κατά σειρά προµηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισµός, ή στον 
µεθεπόµενο αν δεν αποδεχθεί ο επόµενος. 

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως κάθε τυχόν 
ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον 
προµηθευτή κάθε θετική και αποθεµατική ζηµία του φορέως της προµήθειας από την καθυστέρηση 
ή µαταίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο ∆ήµος για 
την πραγµατοποίηση της προµήθειας. Τα αξιούµενα από το ∆ήµο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη 
διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση της κάθε οµάδας αποστέλλεται ανακοίνωση της 
απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύµβαση καταρτίζεται από την 
υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η 
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και 
την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο.    
Επισηµαίνεται, εδώ, ότι το προς προµήθεια είδος παρατίθενται στην µελέτη και συγκεκριµένα στο 
ενδεικτικό προϋπολογισµό, µε σκοπό µετά την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών την υπογραφή 
της σύµβασης.  

  
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.   
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.   
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.   
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

    
Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές.   

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε λόγο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωµή 

 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των γευµάτων 
 

Η παράδοση των γευµάτων θα γίνεται στο Μουσικό Σχολείο ∆ράµας. 
     Οι δαπάνες σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου, βαρύνουν την πίστωση  του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας µε ΚΑ 70.01.6481.01  και η πληρωµή του προµηθευτή θα 
ενεργείται τµηµατικά, από την αρµόδια Υπηρεσία της  ∆ήµου  ∆ράµας, όπως ειδικότερα θα ορισθεί 
στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

           α) Μηνιαίο πρωτόκολλο που θα αναφέρεται στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των ειδών κάθε ηµέρας του µήνα, το οποίο θα εκδίδεται στην αρχή κάθε µήνα µε µέριµνα της 
∆ιεύθυνσης του σχολείου και θα φέρει καθηµερινά τις υπογραφές του προµηθευτή ή του 
νόµιµου αντιπροσώπου του και της Επιτροπής παραλαβής, στο τέλος δε την βεβαίωση του 
∆ιευθυντή του σχολείου ότι πραγµατοποιήθηκε κανονικά η σίτιση των µαθητών ολόκληρο το 
µήνα  

 

          β) Μηνιαίο τιµολόγιο του προµηθευτή.  
 

2.  Παραλαβή των γευµάτων 
 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αυξοµείωσης της ποσότητας ανάλογα µε απουσίες µαθητών, σχολικές εκδροµές, 
καταλήψεις, σχολικές εορτές και παρόµοιες καταστάσεις.   

 

3.  Τρόπος πληρωµής 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατική µε την παράδοση στο σχολείο των 
ποσοτήτων των γευµάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών.  
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Η καταβολή θα  γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που  
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµίµων 
κρατήσεων.  

       Ο ∆ήµος ∆ράµας, µετά την υποβολή του τιµολογίου από το προµηθευτή θα το εξοφλεί εφόσον 
έχει εκταµιευθεί η ανάλογη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, συνεκτιµηµένου και 
του χρόνου που απαιτείται για τη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από 
την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη ∆ράµα.  

 

       Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσεις, τέλη, φόροι κτλ κατά το χρόνο  του 
διαγωνισµού,  τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς 
και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις  

 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί µειοδότης, υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα που 
θα προσκληθεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, καταθέτοντας την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε προηγούµενη ενότητα. Σε 
περίπτωση που αρνηθεί ή δυστροπήσει θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται µε απόφασή µας 
που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση επιτροπής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο να 
δώσει εξηγήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος, αθροιστικά ή διαζευκτικά και οι εξής 
κυρώσεις: 

 

1. Κατάπτωση ολική ή µερική της κατατεθείσης στο διαγωνισµό εγγύηση συµµετοχής. 
 

2.   Προµήθεια του είδους σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που έλαβαν 
µέρος στο  διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε 
µε διαπραγµάτευση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/07. 

        Κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που θα προκληθεί στο δηµόσιο ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται 
ακόµη και αν δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια των ειδών κατά τα οριζόµενα ανωτέρω. 

        Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε 
στοιχείο,   κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

 

3.   Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των   
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. 

 

4.  Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την  

                προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή 
όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 

 

5.  Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
προµηθευτή είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού 
από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

      Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβάσεις το µήνα, τότε η 
υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης χωρίς αποζηµίωση και κήρυξης έκπτωτου του 
προµηθευτή καθώς και το δικαίωµα να απαιτήσει από τον προµηθευτή το επιπλέον χρηµατικό ποσό 
που θα προκύψει από τη νέα σύµβαση µε άλλο προµηθευτή και να παρακρατήσει το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής. 
     Η µη εκτέλεση της σύµβασης και η µη προσφορά των γευµάτων, δεν δικαιολογείται παρά µόνο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
     Πέρα από την παραπάνω περίπτωση η µη προσφορά γευµάτων, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
αλλά και η κακή ποιότητα των γευµάτων, συνεπάγεται κυρώσεις. 
     Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή για παράβαση των όρων της σύµβασης όπως 
καθορίζονται από αυτή και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής 
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πίστης, επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 118/07 δηλαδή πρόστιµο, κήρυξη 
έκπτωτου προµηθευτή. 
 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 
50% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα και σε 
περίπτωση υποτροπής µέχρι 100%. 

 

2. Σε περίπτωση µη παράδοσης των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της 
αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 200%. 

 

3. Σε περίπτωση προσκόµισης εδεσµάτων κατωτέρας ποιότητας της συµβαλλόµενης, 
επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της αξίας της προσκοµισθείσας ποσότητας και σε 
περίπτωση υποτροπής µέχρι 200%. Εκτός του προστίµου ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να αποδεχθεί την τιµή που θα πληρωθεί το υποβαθµισµένο προϊόν. 

 

4. Σε περίπτωση που θα προσκοµισθούν προϊόντα µη συµβατικά επιβάλλεται πρόστιµο 
µέχρι 100% της αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 300% επ’ 
αυτής. 

 

5. Σε περίπτωση προσκόµισης ακατάλληλων προς βρώση εδεσµάτων, επιβάλλεται πρόστιµο 
µέχρι 300% επί της αξίας των προσκοµισθέντων ειδών, σε περίπτωση υποτροπής ο 
προµηθευτής δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος. 

 

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι συνθήκες υγιεινής κατά την 
µεταφορά των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της αξίας των 
παραδοθέντων εδεσµάτων και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 300% αυτών. 

 

          Ο προµηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των µαθητών από τροφική 
δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούµενη περίπτωση κακής ποιότητας των γευµάτων που 
προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του 
προµηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανάλογο µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 
          Επίσης, αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των 
µαθητών που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. 
  

Άρθρο 14ο 
Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα 
υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια της ∆ράµας.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
Πληροφορίες 

  
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, από το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα  
από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521-350630, e-mail 
mmeli@dimosdramas.gr  και FAX: 25213-50748 
                                                                       

ΑΡΘΡΟ 16ο  
∆ηµοσιεύσεις   

  
     Η περίληψη της διακήρυξης ή η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί ή θα αναρτηθεί στο/στον/στην: 

• Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Τ.∆.∆.Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ)  

• Ελληνικό Τύπο  (σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες, σε µια (1) εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα, σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες)  

• http://www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στο ΚΗΜ∆ΗΣ) 

• http://www.dimosdramas.gr του ∆ήµου ∆ράµας 
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• https://diavgeia.gov.gr (∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

• πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 

• Επιµελητήριο ∆ράµας 
                                                                                       
Τα έξοδα δηµοσίευσης (πρώτης και επαναληπτικής) βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά (παρ. 3, 
άρθρο 4 του Ν.3548/2007 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09)  
                                                                                                                                    
        ∆ράµα,  ___Ιουλίου  2015  
 
                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 
             O Προϊστάµενος του                                                  Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης    

Τµήµατος Προµηθειών                                                    Οικονοµικών Υπηρεσιών                   
           
 
             Μιλτιάδης Μελιάδης                                                            Ευαγγελία Ζιούτη    
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       «Α» 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας: ______________________________________ 
Κατάστηµα: _____________________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Ευρώ: __________________________________________________ 
 
Προς:  ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
            Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου   
            66100 ∆ράµα  
  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ _________,00 

  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

_____________________ευρώ (__________,00 ευρώ) υπέρ τ 

____________________________________________________.   ∆/νση 

___________________________________ για τη συµµετοχή τ_____ στον διενεργούµενο 

διαγωνισµό της   _________________________________________ για την προµήθεια γευµάτων 

για την σίτιση                                           

των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου ∆ράµας 2015 – 2016 σύµφωνα µε την υπ΄ 

αριθµό  ________ /2014 ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ_____ εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συµµετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ______ (τουλάχιστον 150 ηµέρες από την επόµενη του διαγωνισµού) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       «Β» 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας: ______________________________________ 
Κατάστηµα: _____________________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Ευρώ: __________________________________________________ 
 
 
Προς:  ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
            Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου   
            66100 ∆ράµα  
  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ _________,00 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

_____________________ευρώ (__________,00 ευρώ) υπέρ τ ______.   

∆/νση___________________________________ για την καλή εκτέλεση των όρων της    σύµβασης,  

συνολικής αξίας _______________ για την  προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του 

Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου ∆ράµας 2015 – 2016.   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. …..εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 

(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή της σε µας.   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  «Γ» 
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                                                                                     «Προµήθεια γευµάτων για την 
σίτιση των 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   µαθητών του Μουσικού 
Γυµνασίου - Λυκείου 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                        ∆ράµας για το σχολικό έτος 2015 
– 2016» 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
                                                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 233.365,44 € (µε 23% 
Φ.Π.Α.) 
                                                                                       K. Α.:  70.01.6481.01 
                                                                                       CPV:   15894210-6 
 
 
                                                        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη σίτιση των περίπου 350 (τριακοσίων πενήντα) µαθητών 
του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου ∆ράµας, αρµοδιότητας του ∆ήµου ∆ράµας για το σχολικό έτος 
2015 - 2016. 
         Η µελέτη βασίζεται στο µε αρ. πρωτ. 21893/27-05-2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ράµας.  
        ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΤΑ 3,52 
ευρώ και για σάντουιτς 2,00 ευρώ µε τις κρατήσεις (χωρίς Φ.Π.Α.) Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά πλήρες γεύµα και αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. 
        Προµηθευτής  θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
  
1.  Αρχικές προδιαγραφές  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ηµερήσιων γευµάτων σε όλους τους εγγεγραµµένους µαθητές 
του Μουσικού Σχολείου ∆ράµας. Ο ακριβής αριθµός των ηµερήσιων γευµάτων δηλώνεται µε έγγραφο 
του ∆ιευθυντή του Σχολείου προς τον προµηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας 
σύµβασης. Οι τυχόν µεταβολές στις ποσότητες, όταν προκύπτουν, θα γνωστοποιούνται εγγράφως 
στον προµηθευτή.   
       Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισµένο µέρος το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης για 
να λάβουν γνώση οι µαθητές του σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάµενο της 
αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και ένα στον ∆ήµο ∆ράµας.  
       Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την περίοδο των εορτών 
(Χριστούγεννα – Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραµµατισµένο ηµερήσιο γεύµα 
να αντικαθίσταται από σάντουίτς και χυµό, πάντα σε συνεργασία του προµηθευτή µε τη ∆ιεύθυνση 
του Σχολείου. 
       Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, 
εορτών κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγω µειωµένου 
ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδροµών κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του 
τόπου σίτισης µερίδας µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του Σχολείου ή 
εκδηλώσεων, πάντα όµως σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή. 
      Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου µπορεί ν΄ αναστείλει την εκτέλεση της προµήθειας για κάποιες ηµέρες 
που δεν θα λειτουργήσει το σχολείο, αφού όµως έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως ο προµηθευτής. Το ίδιο 
ισχύει και για παρόµοια απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ράµας ή του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, που θα µεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 
    Σε περίπτωση που το σχολείο προγραµµατίσει περίπατο ή ηµερήσια εκδροµή, τότε ο 
προµηθευτής µε υποχρέωση του ∆ιευθυντή του σχολείου για έγκαιρη ειδοποίησή του, θα 
προµηθεύσει τους µαθητές µε σάντουιτς και χυµό. 
     Η µεταφορά των µερίδων, µε φροντίδα του προµηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους όρους: 
προφύλαξης 
καθαριότητας 
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κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιµη ηµέρα, που θα καθοριστεί από τη ∆ιεύθυνση 
του σχολείου. 
     Το καθηµερινό γεύµα, (συµπεριλαµβανοµένου και του γλυκού) θα παρασκευάζεται αυθηµερόν, θα 
τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από τη σχετική νοµοθεσία συσκευασίες, θα συνοδεύεται δε από 
πλαστικά πιρούνια (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες κύτευσής τους), κουτάλια, ποτήρια, 
χαρτοπετσέτες και  τραπεζοµάντιλα. Το ψωµάκι θα προσκοµίζετε συσκευασµένο. 
     Το κυρίως φαγητό θα προσφέρεται ζεστό και καλοψηµένο. Η µεταφορά του θα γίνεται µε ευθύνη 
του ανάδοχου προµηθευτή, ώστε να τηρούνται οι όροι προφύλαξης, καθαριότητας και κατάλληλου 
χρόνου άφιξης στο σχολείο, τον οποίο θα καθορίζει ο ∆ιεύθυνση του σχολείου. 
     Η παράδοση των γευµάτων των µαθητών θα γίνεται στους µαθητές σε χώρους που θα υποδείξει η 
διεύθυνση του σχολείου µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή τα οποία θα 
είναι τελείως καθαρά και απολυµασµένα 
     Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από 
επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα από το αρµόδιο τµήµα της ∆/νσης Υγείας από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτοµα είναι εµβολιασµένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις 
για µεταδοτικά νοσήµατα, ηπατίτιδα, φυµατίωση κτλ) και άρα ικανά για την ως άνω εργασία. Όλα τα 
παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση και των µελών των επιτροπών ελέγχου και σε 
περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άµεσα να αντικατασταθούν.  
     Η συµπεριφορά των ατόµων που θα έρχονται σε επαφή µε τους µαθητές, τους γονείς και το 
προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει να είναι άψογη. 
     Απαγορεύεται η εκ µέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενής 
υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των φαγητών σε 
κατάλληλη θερµοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία 
σχετικών συσκευών. 
    Μετά τη λήξη του γεύµατος, το εν λόγω προσωπικό του προµηθευτή, θα καθαρίζει το χώρο 
σερβιρίσµατος του φαγητού. 
     Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προµήθειας συσσιτίου, και ο 
έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, της ποσότητας και του 
βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας 
του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχου συµβάσεων, και είναι ανεξάρτητος 
του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµία, 
Υγειονοµική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη ∆/νση Εµπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). 
     Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον 
ανάδοχο, τα δε πορίσµατά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία προς ενηµέρωση 
και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον 
ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 
     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται 
στο εργαστήριο, µε δικά του έξοδα.  
     Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευµάτων για όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας του προσφερόµενου εδεσµατολογίου από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή. Το 

προαναφερόµενο ηµερήσιο εδεσµατολόγιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες 

υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα.  
 

2.Προτεινόµενο ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο 
        

      ∆ΕΥΤΕΡΑ          ΤΡΙΤΗ       ΤΕΤΑΡΤΗ        ΠΕΜΠΤΗ 
    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 

Κοτόπουλο ψητό 

Πατάτα φούρνου 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι  

Παστίτσιο 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωµάκι 

Φασόλια µέτρια 

φούρνου 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Κοκκινιστό 

Ρύζι πιλάφι  

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Αρακάς (50%) µε 

πατάτες (50%) 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο  

Ψωµάκι 

 

ΑΔΑ: 779ΥΩ9Μ-6ΨΩ



Διακήρυξη  --  Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας 2015-2016 Σελίδα 28 

 

2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 

Κοτοσνίτσελ 

Ριζότο 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Μακαρόνια µε κιµά 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωµάκι 

Ρεβίθια 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Ψάρι φούρνου 

Πουρές 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Φασολάκια 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο  

Ψωµάκι 

 

3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 

Κοτόπουλο ψητό  

Πουρές 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Μπιφτέκι 

Ρύζι 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωµάκι 

Φασολάδα 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Κεµπάπ 

Βίδες 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Σπανακόρυζο 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο  

Ψωµάκι 

 

4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 

Κοτοσνίτσε 

Βίδες 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Σουτζουκάκια 

Πουρές 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωµάκι 

Φακές 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Ψάρι φούρνου 

Πατάτες φούρνου 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

Τουρλού  

      ή  

πρασόρυζο 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωµάκι 

 
 

3. 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. 
Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, 
κ.τ.λ. (Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 
Το βάρος της µερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/1989  
(άρθρο 212), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
      Τα κρέατα, ψάρια, πουλερικά µε τα οποία θα παρασκευάζεται το κυρίως φαγητό, θα είναι νωπά 
και κυρίως φρέσκα. Σε περίπτωση δυσκολίας ανεύρεσης φρέσκων ψαριών θα αντικαθίστανται µε 
καταψυγµένα (γλώσσα, µπακαλιάρο, σφυρίδα, τόνο) 
     Τα γλυκά θα είναι σε ελαφριά µορφή π.χ. ζελέ φρούτων, κρέµα (βανίλια ή κακάο), ρυζόγαλο, 
κοµπόστα (ροδάκινο, βερίκοκο), κέικ, κλπ. Τα φρούτα θα έχουν ποικιλία π.χ. µπανάνα, µήλο, αχλάδι, 
πορτοκάλι και γενικά εποχής και σύµφωνα µε την ποιότητα των όρων της προκήρυξης. 
     Τα προσφερόµενα φαγητά θα πληρούν τους όρους του ∆ιαιτολογίου στο οποίο λαµβάνεται υπόψη 
η ηλικία και οι όροι εκπαίδευσης των µαθητών. 
      Όλα τα φαγητά και οι σαλάτες µαγειρεύονται και σερβίρονται µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο µε 
οξύτητα µέχρι 1%. 
      Επίσης, θα διανέµεται ζεστό και θα οµαδοποιείται ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών σε κάθε 
τάξη. 
     Απαγορεύεται η προσθήκη σε ένα τρόφιµο, οποιασδήποτε ανόργανης ή οργανικής ύλης, έστω και 
αβλαβούς, ή η εφαρµογή φυσικής, χηµικής ή βιολογικής µεθόδου που δεν αναφέρεται ρητά στο 
πρότυπο του εν λόγου τροφίµου και καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Σε περίπτωση 
που µέρος των προσφεροµένων φαγητών δεν παρασκευάζεται από τον ίδιο τον προµηθευτή (γλυκά, 
κοµπόστες, κλπ), τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να τηρήσει τον παρόντα όρο. 
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      Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, θα ασκείται υγειονοµικός έλεγχος στο χώρο που προετοιµάζονται 
και παρασκευάζονται τα γεύµατα και στο σχολείο. 
                      
     Όλα τα προς προµήθεια προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι µονάδες 
παραγωγής, συσκευασίας ή διανοµής τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις Κ.Υ.Α. 15523/31-
08-2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β’) και µε τους κανονισµούς Ε.Κ. 178/2002 852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις. 
 

4. Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του 
τελικού προϊόντος 
         
         Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηµατικής µονάδας κατασκευής του προσφερόµενου προϊόντος που δηλώθηκε µε την 
προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης 
µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του 
δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά τη σύναψη της σύµβασης, µπορεί να 
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτείται απόφαση του αρµόδιου αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου.  
 

5. Επιτροπή Παραλαβής 
 

     Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθηµερινά από επιτροπή καθηγητών ή 
υπαλλήλων του σχολείου που θα συγκροτηθεί µε ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. 
 
     Αντικείµενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: 
      1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προµήθειας των ειδών. 
      2. Η σύνταξη για την καθηµερινή προσκόµιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης  
και  διαπίστωσης παράβασης. 
 

     Σε περίπτωση απόρριψης είδους οµόφωνα από την Επιτροπή παραλαβής: 
      1.  Ο προµηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση του είδους, παραιτούµενος ρητώς από κάθε 
δικαίωµα διαιτησίας 
     2.  ∆εν χρεώνονται τα απορριφθέντα είδη  
  
   Σε περίπτωση που το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή παραλαβής, 
επιλαµβάνεται ο ∆ιευθυντής του σχολείου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, η γνώµη του οποίου είναι 
υποχρεωτική τόσο για τον προµηθευτή όσο και για την Επιτροπή παραλαβής. 
   Σε περίπτωση οµόφωνης απόρριψης των προσκοµιζοµένων ειδών µόνο για λόγους 
ποιότητας, ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει πραγµατογνωµοσύνη από τους αρµόδιους υπαλλήλους 
των Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Υγιεινής και Εµπορίου, των οποίων η γνώµη 
είναι δεσµευτική για την Επιτροπή παραλαβής του Σχολείου. 
   Αν το πόρισµα των παραπάνω υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης των ειδών λόγω 
συµβατικών εκτροπών αναφορικά µε την ποιότητα, ο προµηθευτής, υποχρεούται στην αντικατάσταση 
των ειδών, διαφορετικά το σχολείο έχει το δικαίωµα να προµηθευτεί τα είδη από άλλους 
επιχειρηµατίες σε ίση ποσότητα υπολογίζοντας σε βάρος του προµηθευτή κάθε πρόσθετη 
επιβάρυνση από τη συµβατική τιµή. Κατά την παράδοση των  γευµάτων πρέπει να παρίσταται ο 
προµηθευτής αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπό του ενήλικο και εγγράµµατο, του οποίου την 
ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο για να µπορεί να υπογράψει τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής, δειγµατοληψίας, απόρριψης ως και αυτά των παραβάσεων. 
    Εάν ο προµηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του θα αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω 
πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνει ρητή µνεία σ’ αυτά για την άρνησή του, θα σηµειώνονται δε εκτός 
από τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος ή 
την ποσότητα ανάλογα µε την παράβαση, η ποιότητα, προέλευση ή κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα 
του προς προµήθεια είδους. 
    Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής αµφιβάλλει για οποιοδήποτε προµηθευόµενο 
είδος, γίνεται δειγµατοληψία τα δε δείγµατα που λαµβάνονται στέλνονται στην αρµόδια για την 
εξέταση υπηρεσία. Τα δείγµατα λαµβάνονται παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του.  Ο 
προµηθευτής στην κατ΄ έφεση χηµική εξέταση, σε περίπτωση δειγµατοληψίας, µπορεί να ζητήσει την 
παράσταση δικού του χηµικού.  Εφόσον υπάρχει διαφωνία µεταξύ προµηθευτή και Επιτροπής 
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παραλαβής, ως προς την ποιότητα του είδους που παραδίνεται και το είδος είναι τέτοιο που δεν 
µπορεί να γίνει δειγµατοληψία τότε αποφαίνεται τελεσίδικα ο  
∆ιευθυντής του σχολείου.  Για τα είδη στα οποία µπορεί να γίνει χηµική εξέταση, ισχύουν ότι ορίζουν 
οι εγκύκλιοι του Γ.Χ.Κ. και του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ενώ για τα υπόλοιπα είδη ισχύουν ότι 
ορίζουν οι Αγορανοµικές ή άλλες διατάξεις. 
    Η µη εκτέλεση της προµήθειας δεν δικαιολογείται,  παρά µόνο σε περίπτωση πανελλαδικής 
κλαδικής απεργίας, αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια από τον προµηθευτή για 
την εξυπηρέτηση των µαθητών µε άλλα µέσα. 
 
        ∆ράµα,  ____ Ιουλίου  2015  
 
                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 
             O Προϊστάµενος του                                                  Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης    

Τµήµατος Προµηθειών                                                    Οικονοµικών Υπηρεσιών                   
           
 
             Μιλτιάδης Μελιάδης                                                            Ευαγγελία Ζιούτη  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Κ. Α. :  70.01.6481.01    

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ CPV:  15894210-6     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. :  233.365,44 €  (µε 23% Φ. Π. Α.)   
 

                                                                               ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     
        

 Η ενδεικτική τιµή µονάδας για κάθε µαθητή, αντιστοιχεί στο µέγιστο ηµερήσιο κόστος χωρίς Φ. Π. Α. και    

αυτό υπολογίζεται , σύµφωνα µε ό,τι περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.     

Το σχολικό έτος αρχίζει τον Σεπτέµβριο και εκτιµάται ότι θα διαρκέσει 154 ηµέρες, πλην εκδροµών, εορτών και 

λοιπών αργιών.       

         

 Περιγραφή Μαθητές Ηµέρες 
Τιµή Μονάδας 

(€) 
Συνολική Τιµή    (€)   

 
Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου 
∆ράµας 

350 154 3,52 189.728,00 
  

  Σύνολο 189.728,00   

  Φ. Π. Α. 23 %  43.637,44   

  Γενικό Σύνολο  233.365,44   

                                                             

            ∆ράµα,  ___ Ιουλίου  2015 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

              Ο προϊστάµενος του         Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

           Τµήµατος Προµηθειών           Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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                           Μιλτιάδης Μελιάδης                                                Ευαγγελία Ζιούτη   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ονοµατεπώνυµο:  __________________________________________________ 
Ιδιότητα: _________________________________________________________ 
∆ιεύθυνση: ________________________________________________________ 
Τηλ.:  ____________________________________________________________ 
Φαξ:  _____________________________________________________________ 
Ε-mail:  ___________________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την   
«Προµήθεια γευµάτων για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 

2015-2016  
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προµήθειας  προσφέρω: 
 

Α/Α             ΕΙ∆ΟΣ            ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ  ΓΕΥΜΑ (TIMH MOΝΑ∆ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Μεσηµβρινό Γεύµα   
 

Σε περίπτωση  ηµερήσιας εκδροµής η εκδήλωσης   θα προσφέρει η επιχείρηση  σάντουιτς και χυµό στην τιµή  των  (αριθµητικώς ) 

___________________( ολογράφως)  ________________________________ ευρώ χωρίς ΦΠΑ.   
 

(Η  σύγκριση  των προσφορών θα γίνει στην τιµή  µονάδος του µεσηµβρινού γεύµατος ) 
                                                                                              ∆ράµα,   _____ / _____  / 2015 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
                                                                                                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή)  
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• Ορίζει ως Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την υπ΄ 
αριθµ. 14/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σε εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ   

 

• Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του  κάτωθι Κ.Α.: 

Κ.Α 70.01.6481.01    110.621,28 € 
 
                Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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