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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στις τιµές των ειδών για 
την Α΄ ομάδα (είδη παντοπωλείου) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην 
Β΄ ομάδα (ελαιόλαδο), στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή 
λιανικής πώλησης,  την ηµέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εμπορίου της 
οικείας Περιφέρειας, με συνολική εκτιμώμενη αξία ποσού 29.992,30  ευρώ
 ΜΗ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.  243/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ: 7ΧΤΘΩΗΖ-Τ2Ο  
Ο  διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 
Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00π.μ  στο Δημαρχείο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου που 
βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 76. 
 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου, Οδός Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013, Γραφείο 
Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα διαγωνισμού, Δευτέρα 31-10-2016 . 
 Τα τεύχη δημοπράτησης  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.oraiokastro.gr.  . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ (με επιστολή στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δήμου) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
διαγωνισμό ή το περιεχόμενο της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας. 
    
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Ημερομηνία, 17-10-2016     
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 22229   
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Έχοντας υπ όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) 
2. Τις διατάξεις του N. 3463/06, με τίτλο «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4.  Την υπ’ αριθμ. 203/Τ.Κ.Π./30-9-2016 μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας. 
 5. Την υπ’ αριθμ. 138/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με 
την οποία διατέθηκε η σχετική πίστωση. 
6. Την υπ’ αριθμ. 243/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με 
την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια, ο τρόπος εκτέλεσης,   η υπ’ αριθμ. 203/Τ.Κ.Π./30-9-2016 
μελέτη, καθορίσθηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλέχθηκε το κριτήριο 
ανάθεσης της προμήθειας.  
  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στις τιµές των 
ειδών για την Α΄ ομάδα (είδη παντοπωλείου) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην Β΄ 
ομάδα (ελαιόλαδο), στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης,  την 
ηµέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιµών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, με συνολική εκτιμώμενη αξία ποσού 
29.992,30 ευρώ ΜΗ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   σύμφωνα με τους ακόλουθους 
όρους: 
  

Άρθρο 1 
Περιγραφή προμήθειας 

Ο  διαγωνισμός  αφορά  στην  προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου,  για  ένα  (1)  έτος  
από  την  ημερομηνία υπογραφής  της  σύμβασης,  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  του  συμβατικού 
αποθέματος,  όπως ειδικότερα  περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 203/Τ.Κ.Π. μελέτη του τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής, πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας 29.992,30 ευρώ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά για το σύνολο των 
ειδών της κάθε ομάδας, επί ποινή αποκλεισμού.  
 

Άρθρο 2 
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
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Ο διαγωνισμός  θα είναι μειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί στο 
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76 την Τρί τη  1η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2016, 
ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Εάν ο διαγωνισμός  δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί  την παραπάνω 
αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

 
Άρθρο 3 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε 
άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα 
είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των 
οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 
Άρθρο 4 

Δικαιολογητικά συμμετοχής – τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι   ενδιαφερόμενοι   οφείλουν   να   υποβάλουν   μαζί   με   την   προσφορά   τους   τα   εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής   από   οποιαδήποτε   αρμόδια   αρχή,   εάν   συμμετέχουν   στο   διαγωνισμό   με 
αντιπρόσωπό τους και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
2.  Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  τη  μορφή  νομικού  προσώπου  (εταιρείας),  στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 
- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα 
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 
Και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες  ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν 
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 
που  εκπροσωπούν  την  εταιρεία  και  τη  δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους,  πρέπει  να 
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
διαγωνισμό. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75)  στην οποία: 
Ι)  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  στον  οποίον  συμμετέχει  (αριθμός 
διακήρυξης, αντικείμενο - είδος διαγωνισμού) 
ΙΙ) θα δηλώνεται ότι: 
α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016), 

β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 
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γ)  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  για  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής 
ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  τόσο  της  ελληνικής 
νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του, 

δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που 
σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, 

ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την υπηρεσία, 
στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, 

η) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που 
αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 
4. Τεχνική  προσφορά  σε ξεχωριστό σφραγισμένο  φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με  τις 
απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 203/Τ.Κ.Π. μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, πολιτισμού, 
Αθλητισμού &Παιδείας. 
Ο κάθε διαγωνιζόµενος δικαιούται να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, επί ποινή αποκλεισμού.  
 5.  Οι  προσφορές  των  διαγωνιζομένων  είναι  έγγραφες  και  υποβάλλονται  στην  Ελληνική 
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  αναγράφονται  ευκρινώς  οι 
ακόλουθες ενδείξεις : α. Η λέξη   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, β. Η επωνυμία της 
αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 
α)   Ξεχωριστό   σφραγισμένο   φάκελο,   εντός   του   κυρίως   φακέλου,   με   την   ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο  γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δήμου, Κομνηνών 76 - Τ.Κ 57013, μέχρι την Δευτέρα 31-10-2016. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού   μέχρι την 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Τα  δικαιολογητικά  που  απαιτεί  η  διακήρυξη,  εκτός   των  Υπεύθυνων Δηλώσεων που 
κατατίθενται  στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή 
απλού (μη επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές 
αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και 
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β΄ βαθμού και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, τα 
δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από 
κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από 
τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005. Γίνονται 
 επίσης  δεκτά:  α)  Τα  απλά,  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών εγγράφων, 
εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα απλά, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα  από  το  πρωτότυπο  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν  θεώρηση  από  τις 
ανωτέρω  υπηρεσίες  και  φορείς.  γ)  Τα  απλά,  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα 
αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Ο   Δήμος   Ωραιοκάστρου  διατηρεί το δικαίωμα  να   ασκήσει   δειγματοληπτικό   έλεγχο   των  
 απλών φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι 
ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 
1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – 
apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 

Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
Τα  δικαιολογητικά  του  διαγωνισμού  που  είναι  γραμμένα  σε  ξένη  γλώσσα  πρέπει  να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Άρθρο 5 
Τρόπος σύνταξης οικονομικής προσφοράς 

 Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  εκφράζεται  σε  ΕΥΡΩ  και  θα  περιλαμβάνει  τις  υπέρ  τρίτων 
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών ελεύθερων στο χώρο του 
κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου. 
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 
α. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
β.  Ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για την ΟΜΑΔΑ: Α1 & Α2 τιμή ανά είδος 
Για την ΟΜΑΔΑ:  Β ποσοστό έκπτωσης στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 
λιανικής πώλησης,  την ηµέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας  

 
Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 
    
2. Εγγύηση  καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου ( Ν  2513/ 97) και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον 
οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.  Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 8 της 
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διακήρυξης.  
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση 
ένωσης  προμηθευτών,  η  εγγύηση  εκδίδεται  στο  όνομα  όλων  των  μελών  της ένωσης  και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016). 
 

Άρθρο 7 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα 
πιο   κάτω   αναφερόμενα   έγγραφα   και   δικαιολογητικά,   τα   οποία   αποσφραγίζονται   και 
ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού). 
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016). 

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-  οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
-  οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), 
-  ο  διευθύνων  σύμβουλος  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του Διοικητικού  Συμβουλίου  των 
ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 
-  ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 
-  σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 
 Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του  Ν  1599/ 86   ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου 
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 
αποφάσεων. 
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 
ασφάλισης, 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
- σε  περίπτωση  ατομικών  επιχειρήσεων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 
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πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, 
μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση 
προσωπικού κατά  ειδικότητα,  στην  οποία  θα  φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  όπου 
 υπάγεται  κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους 
στα μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
 οργανώσεις. .  Το πιστοποιητικό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έξι  (6)  το  πολύ  μήνες  πριν 
 από  την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία αυτή. 
Εάν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 8 
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
Κώδικα Δικηγόρων ή 
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη 
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην 
Ελλάδα ή 
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/2008 ή από πτυχιούχους 
μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 9 
Ενστάσεις 

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της πράξης 
κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων   της Οικονομικής Επιτροπής , υπό 
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 (Α’ 
/147/8-8-2016). 
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Άρθρο 10 
Διάρκεια προμήθειας 

Η συμβατική ποσότητα των υλικών θα παραδίδεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, σε διάστημα ενός (1) έτους   από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων. 
Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 11 
Τρόπος – τόπος παράδοσης 

Η παράδοση της συμβατικής ποσότητας των υλικών θα  γίνει σε δύο δόσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Η μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.  
Τα υλικά  θα  παραδίδονται  στο  κ έ ντρο διάθεσης ειδών και τροφίμων (κοινωνικό 
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παντοπωλείο),  Αργυρουπόλεως 4- Ωραιόκαστρο. 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια 
επιτροπή ύστερα από  μακροσκοπικό  έλεγχο. 

 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 
προµήθειας σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών να προµηθεύσει το ∆ήµο µε την 
παραγγελθείσα ποσότητα. 
Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου µε συνέπεια 
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
                                                                  Άρθρο 12 
                                                            Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται µε χρηματικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την  παραλαβή των 
τροφίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την 
ποιότητα και καταλληλότητα αυτών 
 Επειδή η παράδοση των τροφίµων είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προμηθευτή 
είτε αμέσως µετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο µέχρι τέλος 
εκάστου µηνός και ο προμηθευτής θα προσκομίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 13 
Κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α γίνεται κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

Άρθρο 14 
Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης   θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www .diavgeia .gov. 
gr   και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
 υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,   διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια¨», ενώ ολόκληρη η 
διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων 
του άρθρου 11 του  Ν 4013/11 , 12 (δώδεκα ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 15 

Διατάξεις – Συμβατικά έγγραφα 
Η προμήθεια των ειδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Συμβατικά έγγραφα 
είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα. 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Τεχνική περιγραφή  
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ). Προϋπολογισμός. 
                                                                              
                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                                                            ΑΣΤΕΡΙΟΣ    ΓΑΒΟΤΣΗΣ 
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