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Για την «Ανάδειξη χορηγητή τροφίµων για την προµήθεια µεσηµεριανού γεύµατος 

σίτισης απόρων από το κέντρο σίτισης του ∆ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2015 

(για περίπου 216 ηµέρες) των εκατόν ογδόντα απόρων  

του κέντρου σίτισης ∆ήµου Κοµοτηνής»  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 127.409,76 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 

∆ιακηρύσσει δηµόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την ανάδειξη χορηγητή 

τροφίµων, για την «Προµήθεια µεσηµεριανού γεύµατος σίτισης απόρων από το κέντρο σίτισης 

του ∆ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2015» των εκατόν ογδόντα απόρων του κέντρου σίτισης 

∆ήµου Κοµοτηνής, περίπου διακοσίων δεκαέξι (216) ηµερών, ενδεικτικού προϋπολογισµού 

127.409,76 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 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. 

 Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την 

προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

09/02/2015 και  

ώρα 08:00 π.µ. 
20/02/2015 και ώρα 

07:00 π.µ. 
01/03/2015 και ώρα 

10:00 π.µ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)». 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από 

το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 και στα τηλέφωνα 

2531352448-498 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, όπως επίσης και από τη ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικών Πολιτικών του ∆ήµου Κοµοτηνής. 
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Άρθρο 1 – Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993), «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). 

2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

3. Το 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. 

4. Το Ν. 3858/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

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

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

άρθρου 278. 

7. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 

αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α). 

8. Το Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση 

της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση 

ΠΝΠ».  

11. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  (A' 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 

υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ. 4β).  

14. Την 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.)». 

15. Την µε αριθ. πρωτ. 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.)». 

16. Την αριθ. 324/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση εκτέλεσης 

προµήθειας του ∆ήµου για το έτος 2015. 

17. Την αριθ. 04/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και 

διάθεσης τη πίστωσης (υπ’ αριθ. πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 98/15-01-2015). 

18. Την αριθ. 28/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των 

όρων διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 



 
 

~5~ 
 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης 

δηµοσίευσης. 

20. Tο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 240) που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) 

21. Tη µε αριθ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προµήθειες τροφίµων 

για τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.∆.∆. και Ιδρύµατα αυτών. 

22. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) "15REQ002527134 2015-01-15”. 
 

Άρθρο 2 – Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη µελέτη του διαγωνισµού. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 3 – Γλώσσα 
 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε 

αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη 

γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. 

 

Άρθρο 4 -  Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Υποβολή 
Προσφορών 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, β) 

ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες 

προµηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σίτισης 

(παρασκευής και διανοµής φαγητού), και έχουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας τον απαραίτητο 

εξοπλισµό καθώς και την εµπειρία και ικανότητα παροχής υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου. 

Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης θα πρέπει να κατέχουν επικυρωµένο πιστοποιητικό, 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, που να διασφαλίζει 

την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων.  

Η µη εκπλήρωση αυτού του όρου συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

∆εν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. επειδή 

δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις από διαγωνισµούς για προµήθειες του 

∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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Κατά την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα ληφθεί υπόψη η 

φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική αξιοπιστία τους, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 

κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα αποδοθεί στην ποιότητα των υπηρεσιών (ποιότητα και συσκευασία 

γευµάτων), στην αποδεδειγµένη εµπειρία του στην παρασκευή, διακίνηση και προσφορά του 

φαγητού καθώς και επίσης και στην οργάνωση των εγκαταστάσεων, στον τεχνικό εξοπλισµό και 

στο απασχολούµενο προσωπικό.  

Απαραίτητη επί ποινή αποκλεισµού είναι η προσκόµιση των πιστοποιητικών ISO22000 

(HACCP), ISO 9001:2008, ISO18000. 

Η υπηρεσία και η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα 

να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει απαραίτητο καθώς επίσης να 

διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στα µέσα µεταφοράς των 

γευµάτων που διαθέτει κάθε υποψήφιος προµηθευτής. 

 

 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

(Προµηθευτές) 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 : 

1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό από 

τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», 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 (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Verification 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 Γ.Γ.Ε. 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 
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του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 

σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος. 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

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

σύµφωνα µε τον 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. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 

του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας 

δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

  

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 

 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 

 

Α) Για τους έλληνες πολίτες: 

1.  Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

εκπρόσωπό τους. 

4. Πιστοποιητικό από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, που να 

διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα. 

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

ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών 

που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο 

τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο 
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οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην 

επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την 

θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) 

και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 

σχέση µε την εταιρεία. 

6. Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του Υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 

απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στην οποία 

συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

i. ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 

101) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 

ii. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές. 

iii. ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

iv. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και 

των υποχρεώσεών της, εν γένει, προς το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

v. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

vi. Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους του διαγωνισµού. 

vii. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερα τα είδη στο χώρο, που θα υποδείξει ο 

∆ήµος Κοµοτηνής. 

viii. Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

ix. ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

x. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα προµηθεύεται τα προϊόντα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και 

ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής 

προκειµένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η προµήθεια προϊόντων µε τις προδιαγραφές που 

ορίζει η διακήρυξη και η σύµβαση. 

 

Σηµείωση: 

• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης 

µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα (I), ως αναλυτικά περιγράφησαν 

υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε 

αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα, ως αναλυτικά περιγράφησαν την 

υποβάλλει ο πρόεδρος. 
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• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην ένωση προµηθευτών ή 

κοινοπραξία. 

 

8. Προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, 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 Α.Ε., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

9. Πιστοποιητικό ISO 22000 (HACCP) σχετικός µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες (παραγωγή 

γευµάτων και διάθεση για κατανάλωση), πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σχετικό µε τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες (διάθεση γευµάτων & παροχή υπηρεσιών σχετικού προσωπικού) και 

πιστοποιητικό ISO 18000 (υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένου). Καθώς επίσης και λίστα 

κυριοτέρων προµηθευτών / πιστοποιήσεις ISO 22000 (HACCP) επί ποινή απόρριψης για κρέας, 

κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά. 

10. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα 

του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας και της συµµετοχής σε εγκληµατική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).  

 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα 

- Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε 

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

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

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

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

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

Συγκεκριµένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

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

διαχείριση. 
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Για τα νοµικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

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

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

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

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

 

12.  Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις 

τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του 

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της 

που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του 

διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 

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

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

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

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 

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

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

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

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

 

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

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

ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

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

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 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 (Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινή ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένη ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), 

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
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της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής 

Ενότητας στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο 

διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920 

όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. 

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. 

 

∆) Για τους συνεταιρισµούς: 

1.  Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 

2.  Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3), (4) και (5) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

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

 

Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 

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

ένωση. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε 

µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 

τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 

Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 

ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά µαζί µε την 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 χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 

διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του 

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

καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη 

χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
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Ακόµη, οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν,  

επί ποινή αποκλεισµού: 

i. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων. 

 

ii. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε άµεση σχέση µε 

την παρασκευή, διακίνηση και προσφορά φαγητού. 
 

iii. Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τελευταίων ετών µε ιδιαίτερη 

αναφορά στα υλικά, στις ποσότητες, στην αξία, στις ηµεροµηνίες και στους παραλήπτες (δηµοσίου 

ή ιδιωτικού τοµέα). 
 

iv. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων µεταφοράς της σίτισης. 

 

v. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Σηµειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Σε περίπτωση που δεν δύναται ο προσφέρων να υποβάλει κάποιο από τα δικαιολογητικά 

µέσω του συστήµατος, τότε είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίσει στην Υπηρεσία εντός 

τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του. 

 

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 από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

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

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 

Η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

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

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
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εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα 

και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Ακόµη ο υποψήφιος ανάδοχος {την ηµεροµηνία που θα προσκοµίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά εντός 3 ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους) θα πρέπει να προσκοµίσει 

στην αρµόδια Υπηρεσία δείγµατα δύο (2) ετοίµων γευµάτων συσκευασµένων κατά τον τρόπο που 

θα προσφέρονται στους απόρους. Τα δύο (2) γεύµατα - δείγµατα που θα υποβληθούν από τους 

υποψηφίους θα είναι τα ίδια για όλους και ειδικότερα θα είναι αυτά που ορίζονται ως γεύµατα της 

Δευτέρας και της Πέµπτης του ενδεικτικού διαιτολογίου (της 1ης εβδοµάδας), που επισυνάπτεται 

στη Μελέτη «Τεχνικές Προδιαγραφές» και θα προσκοµισθούν στο τµήµα Προµηθειών του 

Δήµου Κοµοτηνής. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 

υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 

ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει 

κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά 

όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε 

Υ.∆. του ν.1599/1986 ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους 

φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την 

κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού. 

 

Άρθρο 5 – Εγγυήσεις 
 
Α. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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Οι εγγυήσεις 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. 

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. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

 Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 

 Τον αριθµό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό 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. 

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

χαρτοσήµου. 

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 

που ζητά η διακήρυξη. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχα το νοµικό πρόσωπο προς τον οποίο 

απευθύνεται. 

Τον αριθµό της εγγύησης. 

Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προµήθεια υλικά. 

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. ή του νοµικού προσώπου αντίστοιχα 

που έχει συνάψει τη σύµβαση 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 της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

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

χαρτοσήµου. 

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εγγύησης 

καλής λειτουργίας των προσφεροµένων ειδών έτσι όπως αυτός ορίζεται από την προσφορά του 

εκάστοτε µειοδότη, και κατά ελάχιστο τρείς µήνες. 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. ή του ΟΠΑΑΠ που διενεργεί το διαγωνισµό. 

Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

Άρθρο 6 – Τρόπος Υποβολής προσφορών 
 

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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07 και 

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

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά». 

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

*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 

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

εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 

 

Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 

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

της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο υποφάκελο οι συµµετέχοντες υποβάλουν 

ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε 

µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, 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.)». 

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

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

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

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

που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

(Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα 

Προµηθειών που διενεργεί το διαγωνισµό µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 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 (Προµηθευτή) και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . 

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, η τεχνική 

προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. 

 

Τεχνική 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.  
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Εφόσον 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. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

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

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

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

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. 

Σε περίπτωση που χρειάζονται 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. 

 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

Στον υποφάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα. Η οικονοµική προσφορά, υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» και 

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. 

 

Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται για ένα ηµερήσιο γεύµα κατά άπορο (µερίδα 

γεύµατος). 

 

Για τη σύγκριση τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή προσφοράς ηµερήσιου κόστους σίτισης 

ανά άπορο χωρίς Φ.Π.Α. 

Στην τιµή θα περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και προσφοράς των γευµάτων από το 

προσωπικό του προµηθευτή. 

Για το πλήρες γεύµα των απόρων του κέντρου σίτισης Κοµοτηνής (επισυνάπτεται στο 

παράρτηµα «Τεχνικές Προδιαγραφές») ανώτατο όριο τιµής προσφοράς για κάθε ηµερήσιο 

γεύµα (κύριο πιάτο και συνοδευτικά) ανά άπορο, ορίζονται τα 2,90 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Οποιαδήποτε µεταβολή του Φ.Π.Α. δεν θα επιφέρει αλλαγή 

στην τελική δαπάνη. 
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Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., θα γίνεται 

σχετική διόρθωση από την υπηρεσία. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 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 

Καθένας που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό θεωρείται ότι έχει υπόψη του τις ενδεχόµενες 

συνήθεις µεταβολές στις τιµές των υλικών και των ηµεροµισθίων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της 

εργασίας. 

Άρθρο 7 – Ποιότητα, Ποσότητα & Συσκευασία και μεταφορά ειδών 
 

Η καθηµερινή σίτιση των απόρων του Κέντρου Σίτισης του ∆ήµου Κοµοτηνής θα γίνεται µε 

µεσηµβρινά γεύµατα, σε πλήρεις ατοµικές µερίδες. 

Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα ή φέτα (ελληνική) 

και το αρτίδιο, σύµφωνα µε το ενδεικτικό διαιτολόγιο που επισυνάπτεται στο παράρτηµα «Τεχνικές 

Προδιαγραφές». 

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

και τα συνοδευτικά τους θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν όλους του όρους 

του κώδικα τροφίµων και ποτών και των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων. 

Τα κρέατα, ψάρια κλπ, πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες-φρούτα να είναι εποχής και σε 

ποικιλία, τα αρτίδια της ηµέρας και τα γλυκά σε ελαφριά µορφή. 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να 

µην περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητές-σταθεροποιητές-χρωστικές 

ουσίες-συντηρητικά κλπ) που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, 

ιδιαίτερα των νεαρών ατόµων. 

Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε 

επιτρεπόµενες από της σχετική νοµοθεσία συσκευασίες. 

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 παραπάνω 

όρο. 

Το βάρος κάθε µερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 

αγορανοµικές και λοιπές διατάξεις. 

Τα ηµερήσια γεύµατα και προγεύµατα, θα συσκευάζονται κατά τρόπο που να 

διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής µεταφορά και το πλήρες γεύµα 

θα συνοδεύεται από πλαστικά κουτάλια, πηρούνια, µαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες 

χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες, αλατοπίπερο κλπ.) 

Η µεταφορά των µερίδων µε φροντίδα του προµηθευτή πρέπει να πληρεί αυστηρούς 

όρους υγιεινής και καθαριότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και το γεύµα θα 

διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό, θερµοθαλάµους). 

Η διανοµή του φαγητού θα γίνεται µε ευθύνη και προσωπικό του προµηθευτή καθώς 

επίσης και η αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
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Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται υγειονοµικός έλεγχος από οµάδα 

εµπειρογνωµόνων στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των 

πρώτων υλών και προετοιµασίας-παρασκευής των γευµάτων αλλά και στο χώρο του κέντρου 

σίτισης που θα παραδίδονται τα γεύµατα. 

Το απασχολούµενο προσωπικό από τον προµηθευτή στην προετοιµασία, στη µεταφορά 

και στην παράδοση των γευµάτων στους µαθητές θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. 

 

Άρθρο 8 - Τρόπος Διενέργειας διαγωνισμού — Αποσφράγιση προσφορών 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι 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 υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

- Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 9 - Αξιολόγηση προσφορών  
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 

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

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

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

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

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

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

προσφορών. 
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• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή προσφοράς. Στην περίπτωση 

ισότιµων προσφορών, διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισµού κλήρωση µε διαφανείς 

όρους που αυτή θα καθορίσει σε συµφωνία µε τους συµµετέχοντες.  

 

Άρθρο 10 – Κατακύρωση Προμήθειας 
 

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή. 

Για τη σύγκριση τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή προσφοράς ηµερήσιου κόστους σίτισης 

ανά άπορο χωρίς Φ.Π.Α. 

Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) να 

προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική 

σύµβαση, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Εφόσον η 

σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή αναλυτικά. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν 

περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
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Άρθρο 11 – Σύμβαση 
 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην 

επόµενη παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης.  

β) Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ) Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

δ) Την τιµή αναλυτικά. 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

η) Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι) Τον τρόπο πληρωµής. 

ια) Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ιγ) Την παραλαβή αυτών. 

Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης 

που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος, ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της 

µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. 

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

Η σύµβαση υπογράφεται από το δήµαρχο ή από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο στον οποίο έχει 

εκχωρηθεί το δικαίωµα υπογραφής. 

Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 

συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, 

κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο.  

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή Η ΜΗ 

ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 

Η σύµβαση υπογράφεται από του νόµιµους εκπρόσωπους κατά περίπτωση των φορέων 

υλοποίησης της προµήθειας. 
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Άρθρο 12 – Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν από την ηµέρα του διαγωνισµού και για 6 µήνες. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται και λαµβάνονται ως εκπρόθεσµες.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή και σε περίπτωση 

προσφοράς ίσων τιµών θα συνεκτιµηθούν η ποιότητα και η συσκευασία γευµάτων, η 

αποδεδειγµένη εµπειρία του προσφέροντα στην παρασκευή, διακίνηση και προσφορά του 

φαγητού, καθώς και επίσης η οργάνωση των εγκαταστάσεων, ο τεχνικός εξοπλισµός και το 

απασχολούµενο προσωπικό. 

 

Άρθρο 13 – Ενστάσεις 
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ως εξής σύµφωνα µε το άρθρο 15 

της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β'185 (ΕΚΠΟΤΑ): 

α. 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 το καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 

ολόκληρη ηµέρα. 

Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β'185 (ΕΚΠΟΤΑ). 

β. 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 διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι 

και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 

σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη Οικονοµική επιτροπή ή στο 

κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε 

άλλους από τους προαναφερµένους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 

δεκτές. 
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Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 

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

ως έχει τροποποιηθεί  µε το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α) και ισχύει. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκοµίζεται µαζί µε αυτήν 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, 

όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε 

µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 

(ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»ΠΟΛ1163/3-

7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Μετά την υποβολή των 

ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κειµένων. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός 

φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε το ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία 

αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της 

ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης όπως έχει προσκοµισθεί από 

τον φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του π.δ/τος 394/1996 (περί 

κανονισµού προµηθειών), όπως ισχύει τροποποιηθέν, από την διάταξη του άρθρου 35 

Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, κατά τη 

διαδικασία διαγωνισµού προµηθειών Ελληνικού Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ (δηλ. και των ΟΤΑ 

α΄ βαθµού), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης 

αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 

χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 

δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από 

κάθε αιτία").  

Η προπαρατιθέµενη διάταξη, ισχύει κατά ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 

του Π.Δ/τος 394/1996, που τροποποίησε, σιωπηρά το άρθρο 15 της ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-

185Β' – Διόρθ. Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β): "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) και για τις προµήθειες των ΟΤΑ α΄ βαθµού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για το εν λόγω διαγωνισµό, πρέπει να 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε 1.000,00€. 



 
 

~24~ 
 

Άρθρο 14 - Διαδικασία παραλαβής των ειδών σίτισης 
 

Η παράδοση των γευµάτων θα γίνεται στο κέντρο σίτισης του ∆ήµου Κοµοτηνής µε 

φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και 

απολυµασµένα. 

Η παράδοση των γευµάτων θα γίνεται την ώρα που θα ορίζεται από το κέντρο σίτισης. 

Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 

στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές 

διατάξεις. 

Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά – 

παράδοση του προβλεπόµενου για κάθε ηµέρα γεύµατος. 

Ειδικότερα στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν ο έλεγχος καθαριότητας και της 

τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και 

σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και 

προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχόµενων ειδών. 

Ο προµηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των προσκοµιζόµενων 

ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα τους οποίους η 

επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει µε βάση την παραγγελία και τα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο 

αποστολής του προµηθευτή. Στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούµενη εξέταση και 

θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκοµιζόµενου είδους. 

Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του υπόκειται σε 

πρόστιµο που µπορεί να φτάσει µέχρι το 10% της συµβατικής αξίας του για όλο το έτος 

χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, µε απόφαση 

του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου Κοµοτηνής.  

Για κάθε καθυστέρηση στη µεταφορά των γευµάτων θα ευθύνεται ο προµηθευτής και θα 

επιβάλλονται πρόστιµα. Ειδικότερα για καθυστέρηση πλέον των 30΄ λεπτών της ώρας που δεν 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (δύσκολες καιρικές συνθήκες, οδικά εµπόδια κ.α.) θα 

επιβάλλεται πρόστιµο 100,00 ευρώ. 

Ο προµηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των απόρων από 

τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούµενη κακή ποιότητα στα τρόφιµα που 

προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε 350,00 ευρώ ανά 

περιστατικό. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει τη πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τα έξοδα 

νοσηλείας των απόρων που τυχόν υποστούν τροφική δηλητηρίαση. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν τηρεί το συµφωνηθέν εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

σίτισης όπως καθορίζεται στο παράρτηµα «Τεχνικές Προδιαγραφές», τότε υπόκειται σε 

πρόστιµο ίσο µε την αξία της συνολικής ηµερήσιας αποζηµίωσης.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο 

του ∆ήµου Κοµοτηνής, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. 

Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου Κοµοτηνής και η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 
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Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Κατά την παράδοση των γευµάτων πρέπει να παρίσταται ο προµηθευτής αυτοπροσώπως ή 

µε αντιπρόσωπο για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των 

γευµάτων, διενέργειας δειγµατοληψιών και διαπίστωση παραβάσεων. 

Εάν ο προµηθευτής ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, 

θα πρέπει να γίνεται ρητή µνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα 

καταγράφονται εκτός από τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία 

της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως 

και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να µνηµονευτεί. 

 

Άρθρο 15 - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 

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. 

1) Σε περίπτωση που αναδειχθεί κάποιος µειοδότης και αρνηθεί να υπογράψει τη σύµβαση 

επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Έκπτωση  αυτού  από  την κατακύρωση  στο  όνοµα του  και από  κάθε  δικαίωµα  που 

προέρχεται από αυτή. 

β) Κατάπτωση εν όλω ή εν µέρει της εγγύησης συµµετοχής που κατατέθηκε στο διαγωνισµό. 

γ)Προµήθεια του είδους σε βάρος του ή από τους αµέσως επόµενους µειοδότες που έλαβαν µέρος  

στο διαγωνισµό ή µε τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού. 

2) Στην περίπτωση που ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της σύµβασης όπως καθορίζονται 

από αυτήν ή η συµπεριφορά του είναι αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής 

πίστης, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επιβάλλονται κυρώσεις που περιλαµβάνονται 

στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ µερικώς ή αθροιστικώς µεταξύ των οποίων σύσταση, πρόστιµο, 

ακόµη και την κήρυξη αυτού εκπτώτου, είτε από την όλη σύµβαση, είτε µερικώς για την Υπηρεσία 

που σηµειώθηκε η παράβαση. 

3) Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 

33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4) Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της 

σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.   

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. 
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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. 

Σε περίπτωση µη τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων επιβάλλονται τα λοιπά κατά το 

άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

1. Σε περίπτωση µη παράδοσης των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της αξίας της 

παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 200%. 

2. 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. 

3. Σε περίπτωση που θα προσκοµισθούν προϊόντα µη συµβατικά επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% 

της αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 300% επ’ αυτής. 

4. 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. 

5. 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. 

Άρθρο 16 - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του 

δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 

και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε. 

Άρθρο 17 – Τρόπος Πληρωμής 
 

Οι δαπάνες σίτισης βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Οικονοµικού Έτους 2015 και Κ.Α.Ε. 15.6481.01. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά 

κάθε µήνα, από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής όπως ειδικότερα θα ορισθεί στη 

σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. 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 ∆/νσης 

Κοινωνικών πολιτικών  και θα φέρει καθηµερινά τις υπογραφές του προµηθευτή ή του νόµιµου 

αντιπροσώπου του και της επιτροπής παραλαβής. 

2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις. 



 
 

~27~ 
 

Άρθρο 18 – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 

τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.  

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Κοµοτηνής, 

σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 19 - Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων – Κανόνες Δημοσιότητας 
 
  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. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί: 

Α) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

(ΦΕΚ),  

Β) σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε δύο τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες και µία 

εβδοµαδιαία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 

και  

Γ)  το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, 

τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 

παραστατικών.  

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής 

της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές 

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως 

άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από 

την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την 

ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 

118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.  

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 
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– 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.  

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 


		2015-02-03T14:12:18+0200
	GEORGIOS PETRIDIS




