
    
 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Καλαµάτα, 29-05-2015 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΥΣ  ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 114.975,00 ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 13% : 14.946,75 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 129.921,75  ΕΥΡΩ 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας προκηρύσσει, την επιλογή αναδόχου προµηθευτή, µε ανοικτό 
διαγωνισµό, µε  σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής 
Απόφασης µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών «Περί 
εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.».,  και  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
προσφορά για την εξασφάλιση γευµάτων, (πλήρους µεσηµεριανού γεύµατος), για  την σίτιση 
διακοσίων δεκαεννέα  (219) µαθητών (κατ’ εκτίµηση), του Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας για 
το σχολικό έτος 2015-2016, (µε δικαίωµα αυξοµείωσης του αριθµού των µερίδων ανάλογα µε 
τις πραγµατικές ανάγκες του σχολείου). Η παραπάνω προµήθεια έχει προϋπολογισµό 
δηµοπράτησης 129.921,75€ ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%..) 
 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή 
(.pdf) το πλήρες κείµενο της διακήρυξης του διαγωνισµού.  

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 1η 
παράγραφο του 10ου άρθρου του ΕΚΠΟΤΑ, είναι είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
τελευταίας δηµοσίευσης της  περίληψης της διακήρυξης,  στον Ελληνικό τύπο, καθώς 
παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καλαµάτας  www.kalamata.gr 

Ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον ∆ήµο Καλαµάτας δηµοσίευσης της 
περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο είναι η 16-06-2015. 
Ως ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ. ορίζεται η 
16-06-2015 και ώρα 10:00 π.µ. Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα 
ορίζεται η 01-07-2015. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ., ορίζεται η 07-07-

2015 και ώρα 10:00 π.µ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 3η 
παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 6ο άρθρο της Υπουργικής 



 

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

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 13-07-2015 από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο, δηλαδή την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. 
∆Η. Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται µόνο 
από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά  
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη 
αιτήµατα / ερωτήµατα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των 
προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί 
το ∆ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 
ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η προκηρυσσόµενη προµήθεια µε τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » 
για  την σίτιση διακοσίων δεκαεννέα  (219) µαθητών (κατ’ εκτίµηση), του Μουσικού Σχολείου 
Καλαµάτας για το σχολικό έτος 2015-2016, (µε δικαίωµα αυξοµείωσης του αριθµού των 
µερίδων ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες του σχολείου). θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου έτους, 2015-2016. 

 
� Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 114.975,00 

€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% 14.946,75€ ευρώ δηλαδή συνολικά 129.921,75 ευρώ και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 και τον αντίστοιχο του 2016 και 
συγκεκριµένα τον κωδικό 15.6481 µε ποσό 132.000,00€, µε πηγές χρηµατοδότησης από τους 
κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη της δαπάνης για τη σίτιση των µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Λυκείων της Χώρας, µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 
 

Αναθέτουσα αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/νση ∆ηµαρχείου Καλαµάτας : Αριστοµένους 28 (Τ. Κ. 24100) 
Τηλ. : 2721360717-715 
Fax : 2721360718 
 
 
 
 
Άρθρο 1ο  

Ισχύουσες διατάξεις 
 

• Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

• Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ.)». 

• Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. 
∆Η.Σ.)». 

• Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθµίσεις για το 
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο». 

• Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία 
είσπραξης – επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 



 

• Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

• Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. 

• Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37.  

• Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ. Β’ αρ. 185/23-3-1993)  

•  του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ 

τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 

• του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

• του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 

278. 

�    Τα άρθρα 2 και 9 του Ν.1566/1985 «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και   
            ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 167 Α΄ /30-9-1985) 
 
� Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
�    Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄ /30-09-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµοσίων      συµβάσεων». 
 
� Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/09-05-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 

4046/2012,         4093/2012 και 4127/2013», παράγραφος ζ «προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

 
� Την αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 τ.Β’) 

‘’∆ωρεάν σίτιση µαθητών των Μουσικών Γυµνασίων’’. 
 
� του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 

• Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και Ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων » όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) 
«Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις». 



 

•  Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35   της  29-6-2000  για  την  καταπολέµηση  των  καθυστερήσεων  
πληρωµών  στις Εµπορικές Συναλλαγές ». 

 

 
Η δαπάνη για την δηµοσίευση της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο βαρύνει 
τον µειοδότη. 
 
 
 
Άρθρο 2ο 

Συµβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (µε τη σειρά ισχύος 

τους) είναι:  
  

- Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ 
 
-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 
 
-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
-ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 3ο 

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ. Ως ηµεροµηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ. ορίζεται η 16-06-2015. Ως καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ., ορίζεται η  07-07-2015 και ώρα 10:00 π.µ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 
«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 6ο άρθρο 
της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε. Σ. 
Η. ∆Η. Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται άρθρο  13 και 14 άρθρο της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 4ο  

Επιτροπή διαγωνισµού - Πληροφορίες 

 
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών) είναι η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε. ∆. ∆.) που 
συγκροτήθηκε, βάσει της 27/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και αποτελείται από 
τους : 

 
α.  ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
β.  ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  



 

γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής ορίζονται οι : 
α. ΚΑΡ∆ΑΣΗ ΟΛΓΑ  
β.  ΠΑΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
γ.  ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή 
(.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ. Επίσης, θα 
παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας  www.kalamata.gr 
 
Άρθρο 5

ο
 

 ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) 
2. Όλα τα νοµικά πρόσωπα 
3. Συνεταιρισµοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό 

επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
4. Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)  
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (υποψήφιοι 

προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 

      Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το 
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 (Α. Φ. 
Μ.) 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 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.δ. 60/2007, και σύµφωνα 
µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 



 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 
• 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. 

 
 
 

   Άρθρο 6
ο
  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την 

προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισµού, και τα εξής 
δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 και το 
11ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. ∆Η. Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

               Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και µόνον γλώσσα. 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά µε την οποία αναγράφονται 
παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού και είναι τα εξής: 
Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, του Ν. 1599/1986 των υποψηφίων, στην οποία 

θα δηλώνουν ότι :  
 
1.  έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης της µελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
2. ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας.  
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη µορφή τους πριν 
αυτές υποβληθούν σε µορφή αρχείου .pdf (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 
υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση) 
• Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 
κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή) Η εκπροσώπηση 
αποδεικνύεται µε καταστατικό της εταιρείας. 

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

• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, 
αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να 
είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 
3. Η κατά το άρθρο 8.1 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
4. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
 

Εδάφιο α - Οι Έλληνες πολίτες : 
I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 



 

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει 
αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

III. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

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

IV. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 
και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

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

VI. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που 
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Εδάφιο β - Αλλοδαποί 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους. 

Εδάφιο γ - Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου, όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 
ιιι : 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

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

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

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα 
προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα 
µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 
 ∆ιευκρινίζεται, εδώ, ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές 
για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), 
στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του.  
 

Εδάφιο δ - Συνεταιρισµοί 
I. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα, 

II. ∆ικαιολογητικά όπως των εδαφίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV  ανωτέρω. Όσον αφορά το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 



 

Εδάφιο ε - Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
I. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση , σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
II. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 

Μικροµεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς, στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό 
αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός 15 ηµερών από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

III. Οι ΜΜΕ εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ. Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από 
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  

 
          Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Για 
τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, 
αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο 
(βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προµηθευτής είναι Α. Ε., τότε επιπλέον της 
βεβαίωσης εκπροσώπησης µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου απαιτείται και η προσκόµιση σχετικού αντιγράφου πρακτικού του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. Με ποινή αποκλεισµού λοιπόν απαιτείται : α) ισχύον 
καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ. Ε. Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ. 
Ε. Κ. περί εκπροσώπησης της εταιρείας. 

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

 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφο. 

Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται παρακάτω, οι 

συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού και τα κατωτέρω: 

• ∆ήλωση για την εταιρεία, από την οποία θα προµηθεύονται τα τελικά προϊόντα, καθώς 
και για τον τόπο εγκατάστασής της. 

• Ρητή δήλωση του Νόµιµου εκπροσώπου της προµηθεύτριας εταιρείας στην οποία και 
θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εάν 
και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. 

• ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

• ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς 
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

•  κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελµατικών κινδύνων  



 

• υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγουµένη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου 
ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

• ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της οικονοµικής προσφοράς,  που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος των 6 µηνών.  

•  Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/86), για τη χώρα καταγωγής του τελικού 
προϊόντος που προσφέρουν και περί της επιχειρηµατικής µονάδας στην οποία θα 
κατασκευάσουν το προσφερόµενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασης της ως 
εξής: 

1) Εφόσον οι ίδιοι κατασκευάζουν το τελικό προϊόν, την επιχειρηµατική µονάδα στην 
οποία θα  κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της 
2) Όταν δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική 
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται δήλωση της επιχείρησης στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν, ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει 
την δήλωση. 
 

� βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Καλαµάτας πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο 
αυτής που θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
 

� 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. 

 
� Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ότι δεν έχουν τιµωρηθεί µε διοικητικό πρόστιµο για αστυκτηνιατρικές παραβάσεις. 

 
 � Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
που να δηλώνουν ότι βεβαιώνονται και τηρούνται επαρκώς οι όροι των  πιστοποιητικών EN 
ISO 22000 ή  HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και 
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου). 
 
���� Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται 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. 

 
� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι τα προσφερόµενα είδη παρασκευάζονται µε 

χρήση παρθένου ελαιόλαδου και δεν περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά που 
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή υποπτα για την υγεία. 

 
. � Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου 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. 

 



 

� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι τα ηµερήσια γεύµατα θα στεγανοποιούνται σε 
συσκευασίες και κατά τρόπο που θα διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφάλειας και 
υγιεινής 

 
 � Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται 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 ∆ηµοσίου, µε αποκλειστική ευθύνη του 
αναδόχου και ο ∆ήµος Καλαµάτας 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.  

 
� Υπεύθυνη δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση 

µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές υποβλήθηκαν από τις υπηρεσίες-
δοµές και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσας διακήρυξης.  

 
� Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 (HACCP) το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια 
των τροφίµων στις εγκαταστάσεις  της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται τα 
γεύµατα, την παραγωγή των γευµάτων και την διάθεση για κατανάλωση. 

 
 

� Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης µε αναφορά του απαιτούµενου 
τύπου καθώς και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της 
ποιότητας. 
� Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί 
κατά την παραγωγή του προς προµήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους 
µε την επιχείρηση. 
 � 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 ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 
Μεσσηνίας. 

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

 � 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. 

   � Πρόσφατα αποτελέσµατα ελέγχου (τελευταίου µήνα) της επιχείρησης που να πιστοποιεί 
ότι λειτουργεί σύµφωνα µε την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Μεσσηνίας. 

 
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.  Γι’ αυτό οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να φέρουν υπεύθυνη δήλωση. 
 



 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από 1 εταιρείες, ή 
ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 
φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. 
 
 
 
 
Άρθρο 7

ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ή αναθεώρηση, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστηµα έξι  (6) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

         Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύµβασης αυτής ή οποιαδήποτε παράταση δοθεί. 
 
 
 
Άρθρο 8

ο
 

  

Εγγυήσεις 

8.1 Εγγύηση συµµετοχής 
α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2 % της 

προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 2299,50 €), 
σύµφωνα µε το (α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 

β) Για την εγγύηση συµµετοχής ως προεκτιµώµενη αξία της σύµβασης νοείται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζοµένου. 

γ)   Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς λήγει, ο ∆ήµος Καλαµάτας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

δ) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

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

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

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

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Καλαµάτας). 
4. Τον αριθµό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
7. Τον αριθµό της µελέτη της  σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

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

µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 



 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

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

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη 
κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα. 

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

η)    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. 

  

8.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του 

συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του 
αναδόχου, δηλαδή : 
α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

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

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: 
i. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
ii. Τον εκδότη 
iii. Τον ∆ήµο στον οποίο απευθύνεται  
iv. Τον αριθµό της εγγύησης 
v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
vi. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
vii. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και ο προς προµήθεια εξοπλισµός 
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 στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά 

ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 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. 
x1. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες 
από το χρόνο ισχύος της σύµβασης. 

x2. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Το σχετικό αίτηµα πρέπει 
να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

x3. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: ότι οι υποχρεώσεις του από την 
εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη 
δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι µε την υπογραφή της 
σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 
προδιαγραφών της προσφοράς.  



 

Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι επίσης υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του 
δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω 
κακής ποιότητας. 
Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται µε απόφαση ∆ηµάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη - µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
 
Άρθρο 9

ο
 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
9.1 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 ότι 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 της 1ης παραγράφου του 11ου άρθρου της Υ. Α. 
Π1/2390/16-10-2013. 

9.2 Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :  
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο 
σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

9.3 Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, 
επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
συγκεκριµένα:  
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το 6ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά συµµετοχής). 
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, αποδεικνύονται µε τα όσα απαιτούνται από την 
σχετική µε  αριθµό 1/2015 µελέτης του ∆ήµου Καλαµάτας. 
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

9.4 Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

9.5 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 το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 



 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος προµηθευτής οφείλει να υποβάλλει µε τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων 
δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαµβάνονται στα τεύχη της σχετικής  
µε  αριθµό 1/2015 µελέτης του ∆ήµου Καλαµάτας και διακήρυξης  του ∆ήµου Καλαµάτας 
συµπεριλαµβανοµένου και του παραρτήµατος αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης.  

9.6 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά»  υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική 
υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Καλαµάτας, πλην των Φ. Ε. Κ., µε διαβιβαστικό 
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆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, για παράδειγµα, η εγγυητική συµµετοχής, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς         
κ. τ. λ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιον 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. 

9.7   Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 
ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.). Τα 
ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου.  

 
9.8 Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.9 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 τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς, µε 

ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Συγκεκριµένα : 
α) Γίνονται δεκτές οι προσφορές οι οποίες δεν είναι υπερβατικές από τον 
προϋπολογισµό της µελέτης . 
β) Η προσφερόµενη τιµή &  έκπτωση όπου απαιτείται πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 
από την οικονοµική προσφορά. 
γ) Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών στο ∆ήµο, όπως προβλέπεται στην 
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.  

9.10 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη 
περίπτωση, 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. 

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

9.12 ∆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 
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

9.13 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 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. 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 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα 
τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία 
δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν 
τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 6η παράγραφο του 22ου άρθρου του Ν.1599/1986, 
εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε 
τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, 
ανακαλείται αµέσως. 

9.14 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση 
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. 
∆Η. Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

9.15 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 6ο άρθρο της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013. 

9.16 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. 

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

9.18 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 



 

9.19 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, ενδεχόµενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα 
στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές 
των προσφορών, ο προσφέρων σηµαίνει µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της 
εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) 
της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει 
οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 

 

Άρθρο 10
ο
  

∆ιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης και του ∆ιαγωνισµού 
 Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 
τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 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. 
 
Άρθρο 11ο  

(Ενστάσεις) 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 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 µέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονοµική  Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) 
εργάσιµες µέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν 
γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η Ο.Ε. 
µεταθέτει µε απόφασή της την ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού ισόχρονα µε 
την αρχική, µετά την δηµοσίευση της σχετικής τροποποιηµένης διακήρυξης στις ίδιες 
εφηµερίδες που δηµοσιεύτηκε η αρχική διακήρυξη. 

2. 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 τους λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονοµικής προσφοράς, δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 



 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού καθώς και µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών από την Ε.Α. η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που 
αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στην Αποκεντρωµένη διοίκηση κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

5. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονοµικούς φορείς, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα θεωρούνται ως µη     
υποβληθείσες. 
 
Άρθρο 12

ο
  

Τιµές προσφορών  

 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως    
απαράδεκτη.  Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
∆εν ορίζεται όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την 
διάρκεια της σύµβασης 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που 
θα ισχύει κατά την ηµέρα της ∆ηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα 
βαρύνει το ∆ήµο Καλαµάτας. 
Η  τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς, συνυποβάλλεται το έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς που εµπεριέχεται στη µελέτη του διαγωνισµού. 
Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή σε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
Η προσφορά του µειοδότη ισχύει και δεσµεύει αυτόν για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. Στη περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από το ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την 
λήξη της εν λόγω σύµβασης, η Οικονοµική Επιτροπή δύναται µε απόφαση της να προτείνει 
την ισχύ αυτής, µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης µειοδότη, και για χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός τριµήνου. 
 

  

Άρθρο 13
ο
  

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
13.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 

απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 
του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού – Ε. ∆. ∆.), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

13.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 
13/07/2015 

13.3 Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα 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. 

 

Άρθρο 14
ο
  

Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆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 : 
14.1 Τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών, 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. 

14.2 Η αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής, 
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». 
Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν 
αποσφραγίζονται. 

14.3 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. 

14.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆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. 

14.5 Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του 
συστήµατος από το ∆ήµο Καλαµάτας, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα ηλεκτρονικά, 
µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – 
οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, να 
παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν 
ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους 
ορίζονται. 

14.6 Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού  ελέγχει τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών, που δεν 
αποκλείστηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο. Σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές 
συνεδριάσεις της, η Ε. ∆. θα ελέγξει και θα αξιολογήσει το περιεχόµενο των τεχνικών 
προσφορών, προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης 
και θα καταχωρήσει, σε σχετικό Πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές,  τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

14.7   Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα 



 

έθιγε τα συµφέροντα τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει στο σχετικό 
πεδίο του συστήµατος µε την ένδειξη «Εµπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια 
της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 

14.8 Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆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 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. 

14.9 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. 

14.10 Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική 
προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν προσφυγών ή παρατηρήσεων που 
υποβλήθηκαν για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆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 και 
ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

14.11 Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 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. 

14.12 Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την 
ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. 
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή 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. 

14.13 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. 

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



 

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

 

Άρθρο 15
ο
  

Ανακοίνωση κατακύρωσης  

 Τόσο στον συµµετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους 
υπόλοιπους συµµετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη απόφαση. Στη συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόµενη εργάσιµη ηµέρα χωρίς 
κατάθεση ένστασης από οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, η σχετική 
απόφαση αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο, µετά 
την έκδοση της απόφασης αυτής αποστέλλεται  στον ανάδοχο πρόσκληση για την υπογραφή 
της αντίστοιχης σύµβασης.  
 
 
Άρθρο 16ο  

Ενηµέρωση για την υπογραφή σύµβασης – Ποινικές ρήτρες 
Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) να προσέλθει 
σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύµβαση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να 
υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο  35 
του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 17o 

(Σύµβαση, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης - Ρήτρες) 
 

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης είναι για το σχολικό έτος 2015-16, ξεκινώντας από την 
υπογραφή της, µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) µηνών µετά την έναρξη του νέου σχολικού 
έτους 2016-2017, µε τους ίδιους όρους και τιµές, και έως της υπογραφής νέας σύµβασης, 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12. 
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε η προµήθεια, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε 
τα παραπάνω στοιχεία. 
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως 
οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας. 
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα 
συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των 
όρων αυτής. 
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης 
ποσού ίσου µε το 5%  της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.   
 

Άρθρο 18o  

(Έξοδα – Κρατήσεις – Εισφορές - Ατυχήµατα) 



 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται για: ατυχήµατα, ζηµιές, φόρους, τέλη, χαρτόσηµα, χωρίς καµιά 
ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και 
κρατήσεις, βάσει των κειµένων διατάξεων που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Κάθε αλλαγή νοµοθεσίας θα επιφέρει και την αντίστοιχη αλλαγή. 
Ο ∆ήµος επιβαρύνεται µόνο µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
Άρθρο 19o  

 (Παράδοση – παραλαβή) 

 
Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ηµέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας 
από τον ∆ιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας σε ώρες και σε χώρο που θα υποδείξει 
ο ∆ήµος ή ο ∆ιευθυντής του Σχολείου. Την παραλαβή θα βεβαιώνει ο ∆ιευθυντής του σχολείου 
ή όποιος οριστεί από αυτόν. Ο υπεύθυνος του σχολείου σε συνεργασία µε την επιτροπή 
παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό µακροσκοπικό έλεγχο και κατόπιν θα 
συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µε τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων αυτών. 
Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών. 
Τα απορριφθέντα είδη ο χορηγητής είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει άµεσα, 
διαφορετικά ο ∆ήµος δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών από την ελεύθερη 
αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιµής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη  βαρύνει τον χορηγητή. 
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο χορηγητής αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 
του, ενηλίκου και εγγράµµατου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον 
∆ήµο και ο οποίος θα υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά 
απορρίψεως καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα δειγµατοληψιών. Σε περίπτωση που αρνηθεί 
ο χορηγητής να υπογράψει πρέπει να γίνει ρητώς µνεία της αρνήσεώς του αυτής. 
Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο χορηγητής να σηµειώσει τις 
υπάρχουσες αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σηµειώσει τις σχετικές 
αντιπαρατηρήσεις. 
Η µη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δηµιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των 
αντιρρήσεων του χορηγητή. 
Η τυχόν µη τήρηση εκ µέρους της επιτροπής παραλαβής των διατυπώσεων αυτών έχει σαν 
συνέπεια την απαλλαγή του χορηγητή για λόγους τυπικούς χωρίς να εξετασθεί περαιτέρω η 
ουσία της παραβάσεως. 
Εξ’ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του χορηγητή να υπογράψει το πρακτικό παραβάσεως και 
δειγµατοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία της ποινής που θα του επιβληθεί. 
Ο χορηγητής οφείλει απαραιτήτως να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς στα προσκοµιζόµενα είδη 
και όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα. 
Τους χαρακτηρισµούς αυτούς η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει βάσει του δελτίου 
παραγγελίας, θα προβαίνει σε οποιοδήποτε απαιτούµενη εξέταση για την ακρίβεια και  θα 
υπογράφει µετά το σχετικό πρωτόκολλο ή πρακτικό απορρίψεως. 
Ουδεµία ασάφεια, όσον αφορά την ποιότητα δύναται να επικαλεστεί σε όφελός του ο  
χορηγητής. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 έως και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 
Άρθρο 20

ο
  

Κυρώσεις 
 

  
Σε περίπτωση που προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών  ο χορηγητής οφείλει να προβεί σε 
άµεση αντικατάσταση. Εάν ο χορηγητής δεν προβεί άµεσα από την ειδοποίησή του σε 
αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να 
προβεί στην απόρριψη ειδών ή στην µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα 
εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Για κάθε παράβαση γενικώς από τον χορηγητή των όρων της παρούσης διακήρυξης και των 
συνοδευτικών αυτής τευχών του διαγωνισµού, όπως ακριβώς καθορίζονται σε αυτά και 



 

υπαγορεύονται από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστεως η Επιτροπή 
Προµηθειών δύναται να προτείνει κατά του χορηγητή όλες τις κυρώσεις, µερικώς ή 
αθροιστικώς κατά την κρίση της προβλέπονται από το Νόµο και τις αποφάσεις που ισχύουν 
κατά το χρόνο της εκδικάσεως της παραβάσεως ακόµη δε και το πρόστιµο αφού σταθµίσει 
όλα τα πραγµατικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή παραβάσεως  που έγινε από το χορηγητή και 
την εν γένει συµβατική συµπεριφορά του. 
Εάν ο χορηγητής δεν συµµορφωθεί  µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας και όλο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Οι διαγραφόµενες κατά του χορηγητή κυρώσεις είναι άσχετες προς την εναντίον του άσκηση 
ποινικής δίωξης, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκηµα καθώς και 
προς κάθε άλλη αξίωση του ∆ήµου κατά του χορηγητή, η οποία  θα προκύψει  για 
οποιοδήποτε λόγο. 
Τα πρόστιµα και οι καταλογισµοί, οι οποίοι θα επιβληθούν µετά από πρόταση της Επιτροπής 
Προµηθειών κατά του χορηγητή για κάθε ζηµιά η οποία θα προξενηθεί από αυτόν στο ∆ήµο 
και κάθε απαίτηση τούτων κατά του χορηγητή θα κρατείται από τα ποσά που του οφείλονται ή 
από την κατατεθειµένη εγγύηση του προµηθευτή καλής εκτελέσεως των όρων της συµβάσεως 
και θα βεβαιούνται σαν δηµόσιο έσοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων 
Εσόδων στο ∆ηµοτικό Ταµείο. 
Το εκλεκτικό δικαίωµα γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Άρθρο 21

ο
  

 Έλεγχος  Εγκαταστάσεων-∆ειγµατοληψία  

 
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 
προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα  έξοδα της προς 
τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 
προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται εντός 
πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των 
εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δε λαµβάνεται υπόψη και 
δεν αξιολογείται. 
Για τη διασφάλιση των προϊόντων σίτισης, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει µετά 
την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σε 
κάθε είδους υγειονοµικό έλεγχο που θα κρίνει σκόπιµο προκειµένου να διαπιστώσει και 
εξασφαλίσει την ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων 
 
∆ειγµατοληψία 
 
Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χηµική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι 
του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
Για τον καθορισµό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χηµική εξέταση θα 
αποστέλλονται δείγµατα σε κατάλληλες υπηρεσίες από την επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις που υπάρχουν. 
Στην περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την 
ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια 
είδους πρέπει να λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα αποστέλλεται για  τον καθορισµό της 
ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους. 
Τα δείγµατα θα λαµβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του και θα 
βαρύνουν το χορηγητή. 
Η δειγµατοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται 
τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής. 
Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την ενέργεια 
δειγµατοληψίας και την αποστολή του δείγµατος για γνωµάτευση σχετικά µε την ποιότητα, 
κατηγορία, προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισµα του είδους προς προµήθεια. 



 

Ο προµηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης την παράσταση ιδίου Χηµικού στις κατ’ έφεση 
χηµικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς µη σύµφωνη γνωµάτευση µε τις απόψεις 
του προµηθευτή, θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία στην επιµέτρηση της επιβαλλόµενης 
ποινής κατά του προµηθευτή για την αιτία αυτή. 
 

 
Άρθρο 22

ο
  

Επίλυση ∆ιαφορών 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του 
Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως 
ισχύουν. 

  
 

Άρθρο 23
ο
  

(Πληρωµές) 
   
Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνεται µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, ανά 
ηµερολογιακό τρίµηνο, και µέσα σε χρονικό διάστηµα 60 ηµερολογιακών ηµερών από την 
παραλαβή του τιµολογίου µετά των κάτωθι αναφερόµενων σχετικών δικαιολογητικών 
πληρωµής και τον έλεγχο του σχετικού εντάλµατος από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
α) Πρωτόκολλο παραλαβής, των ειδών το οποίο θα εκδίδεται από αυτόν που παραλαµβάνει τα 
είδη νοµοτύπως συνταγµένου και υπογεγραµµένου, 
β) Τα ∆ελτία Αποστολής του µήνα, τα οποία θα αναγράφουν ποσότητες πώλησης του είδους, 
γ) Τιµολόγιο του αναδόχου – το οποίο θα συνοδεύεται µε τα ∆ελτία Αποστολής του 
προηγούµενου µήνα,  
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας περί µη οφειλής του αναδόχου, 
ε) Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Καλαµάτας πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο 
αυτής που θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, 
στ) Βεβαίωση του ∆ιευθυντή του σχολείου για την πραγµατοποίηση του συσσιτίου, µαζί µε τα 
αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παραλαβής  
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
Τον προµηθευτή  βαρύνουν η συσκευασία, µεταφορά και διανοµή των µερίδων στους µαθητές 
του Σχολείου από προσωπικό του. 
 
 

 

 

Άρθρο 24
ο
  

 Άλλα στοιχεία 

 Κατά την εκτέλεση της προµήθειας ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει τις 
ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, κατά 
τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, µε την προϋπόθεση το συνολικό 
κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να µην υπερβεί το ποσό του 
προϋπολογισµού. 

 
 
 
 ∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί µία φορά και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις του Ν. 3548/07, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.kalamata.gr 



 

Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής 

προσκοµίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


