
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 27.01.2014

Ταχ. Δ/νση                             : Πρεμετής

Τηλέφωνο  :

Fax   :

Αριθμός μελέτης : 5003 / 2014

Προϋπολογισμός : €

Φ.Π.Α. 13% : €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : €

Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 

όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95  " Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων " & N 3463/06 " Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας " καθώς και του άρθρου 4 

της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με

το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18)

Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό,  με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα 

 για  την : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  για το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία

για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό : και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας.

Αναθέτουσα αρχή  : Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία

Διεύθυνση : Πρεμετής

Τηλέφωνο  :

Fax   :

ΑΡΘΡΟ 1ο . Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις : , ημέρα της εβδομάδας 

και ώρα λήξης της επίδοσης  : 10.00' π.μ.

των προσφορών στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία στο κτίριο του

Δήμου Νέστου.

ΑΡΘΡΟ 2ο . Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας, διέπεται  από  τις 

διατάξεις :

I. των αποφάσεων του Υπουργού Εσωτ. με αριθ. 11389/93 περί του «Ενιαίου Κανονισμού Προ-

μηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» σε εκτέλεση του Ν.2286/95,

ΙΙ. το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τευχος Α΄240) που   

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

ΙΙΙ. τη με αριθμ. 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.Δ.Δ. και Ιδρύματα αυτών.

ΙV. τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύος 1) η παρούσα Δια-

κήρυξη, 2) η συγγραφή υποχρεώσεων (γενική και ειδική), 3) το τιμολόγιο του αναδόχου, 4) ο προϋ-

πολογισμός αυτού,  5) τα τυχόν σχέδια και ειδικά στοιχεία.

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην με αριθμό 

Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέστου στις  27.01.2014

ΑΡΘΡΟ 3ο .  

Στο διαγωνισμό αυτό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά

με την εμπορία και  διάθεση των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία

επιμελητήρια ή ενώσεις προμηθευτών.

5003 / 2014 μελέτη που θεωρήθηκε από τον

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Παραγ. 7 Άρθρο 2 της Υ.Α. 11389/93)

2591350141

0

5003 / 2014

2591350145

2591350145

2591350141

199.218,80

προκηρύσσει

176.299,82

22.918,98

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  για το 

Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία



 Κάθε προσφορά θα αποτελείται :

1. Από τον κυρίως φάκελο μέσα στον οποίον τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η

εγγυητική επιστολή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

2. Από το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Ο Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, θα περιλαμβάνει:

Οι Έλληνες πολίτες :

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με ποσό 5% επί του προϋπολογισμού, 

με τον ΦΠΑ, για κάθε ομάδα - στόχο της προσφοράς.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κα-

τάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης α-

ναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη α-

νάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των δύο προηγούμενων εδα-

φίων, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'  αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι αλλοδαποί :

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με ποσό 5% επί του προϋπολογισμού,

με τον ΦΠΑ, για κάθε ομάδα - στόχο της προσφοράς.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρ-

χής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους, από

το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3.2.3 & 3.2.4.

4. Πιστοποιητικό της Αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μη-

τρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά :

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου

ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο  

ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της συμμετεχούσης εταιρείας.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει  ότι :

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκα-

θάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

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

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. .

1. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρο-

μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.



2. Οι Μ.Μ.Ε εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με  

την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπρο-

σωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή για τους αλλοδαπούς

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 της με αριθ. 11389/93 Υπ. απόφασης .

Κάθε φάκελος εξωτερικά πρέπει να αναφέρει την ακριβή επωνυμία προσφέροντος και τον τίτλο :

Κάθε προσφορά συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας, εκτός εκείνων οι οποίοι σαφώς 

και ρητώς αποκρούονται.

Επίσης η συμμετοχή του προμηθευτή στο διαγωνισμό αποτελεί απόδειξη ότι αυτός έλαβε γνώση των

όρων της παρούσας, και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Αν  μαζί με την προσφορά δεν  προσκομιστούν  και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 

αυτό, τότε αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς σαν απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 4ο ( Περιεχόμενο τιμής προσφοράς )

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένα με τις τιμές  

τα θεωρημένα έντυπα προσφοράς τα οποία διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία και απεικονίζουν κάθε

ομάδα τροφίμων ξεχωριστά. 

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για

κάθε ομάδα τροφίμων που σκοπεύει να προμηθεύσει.

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται γενικώς και ανεξαιρέτως όλες οι

δαπάνες για την προμήθεια - μεταφορά και παράδοση των υλικών . 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Γενικά περί διεξαγωγής της δημοπρασίας)

Για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων της Υπουργικής Απόφα-

σης 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύει.

5.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

α. Κατάθεση των προσφορών μέσα στην οριζόμενη από τη διακήρυξη προθεσμία.

β. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία με οποιονδήποτε τρόπο, και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία 

μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 4).

γ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς:

γ1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

γ2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωσή μας : Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία  

γ3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ4. Τα στοιχεία του αποστολέα.

δ. Επίσης ισχύουν και οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 11 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

5.2 Προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

α. Στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμε-

τοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς.

Τα οικονομικά  στοιχεία της  προσφοράς  τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο, επίσης 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ. Επίσης ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

5.3 Χρόνος ισχύος προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) ημέρες από την επομένη  

της διενέργειας του διαγωνισμού. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου Ευνεστία, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των προσφορών για περαιτέρω διάστημα

δύο (2) μηνών.

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  για το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία



5.4 Αντιπροσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρί-

πτονται ως απαράδεκτες.

5.5 Ενστάσεις προ της υπoγpαφής  σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

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

ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

5.5.1.1 Κατά της διακήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

5.5.1.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής προμηθευτή

σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

5.5.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους προ της

υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.

5.6 Προσφερόμενη τιμή (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι σε ποσοστό επί τοις εκατό, στην συνολική αξία της (των) ομάδας 

(ομάδων) του προϋπολογισμού.

5.7 Αποσφράγιση των προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχε-

τική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της δια-

δικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστρο-

φή ως εκπρόθεσμες.  Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

 α. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Έτσι, αποσφραγίζεται ο κυρίως 

φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.Το παραπάνω όργανο μονογράφει 

και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο.

β. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από  

το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί μετά 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση

 αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και στην καταγραφή των δικαιολογητικών που υπέβαλαν.

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Συνεχιζόμενης της διαδικασίας μυστικά, η επιτροπή διαγωνισμού ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι' αυτούς που αποκλείονται.

Συνεχιζόμενης της διαδικασίας δημόσια, ανακοινώνει τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και τον  

λόγο αποκλεισμού τους.

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, προχωρεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και

ανακοινώνει δημόσια το αποτέλεσμα.

5.8 Αξιολόγηση προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη

κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

Η τιμή.

Η ποιότητα με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμη-

θευτή, του  οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πιο συμφέρουσα  από 

άποψη τιμής.

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το ίδιο απο-

τέλεσμα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι α-

ποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ου-

σιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά την προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμά-

των του διαγωνισμού.



3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμά-

των του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν  απορρίπτονται  προσφορές  εάν   

οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

4. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού

Προσώπου "Ευνεστία" και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση

Μακεδονίας - Θράκης, τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό για έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση για την  κατακύρωση της δημοπρασίας είναι  δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο 

ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκαιρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

ΑΡΘΡΟ 6ο ( Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού ) - σύμφωνα με το άρθρο 21 της Υπ. Απ.

11389/93 .

1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

κανονισμού:

α. Κατακύρωση της προμήθειας.

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποί-

ηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει η κατακύρωση αυτής, σύμφωνα με την πρώτη περίπτω-

ση αυτής της παραγράφου.

δ. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η επιλογή Προμηθευτή γίνεται με

 κλήρωση παρουσία αυτών .

2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην πιο πάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδο-

τεί για :

α. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας

β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση 

 των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

γ. τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε  τη  σχετική  απόφαση  λαμβάνει το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία.

ΑΡΘΡΟ 7ο (Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού) - σύμφωνα με το άρθρο 24 της 

Υπ. Απ. 11389/93

     Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα

σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Ο προμηθευτής μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των

υλικών, αρχίζει να υπολογίζεται δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10)  ημερών

που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο ( Εγγυήσεις ) - σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υπ. Απ. 11389/93

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται, από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, υπέρ του συμμετέχοντος για

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δαπάνης των ομάδων - στόχων της

προσφοράς με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. . 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να απευθύνεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία.

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, 

μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστού 5 %.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθη-

κε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέ-

λεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν

μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μετά από αίτηση και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.



ΑΡΘΡΟ 9ο ( Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 35  της Υπ.  Απόφασης 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 10ο    Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11ο ( Τρόπος πληρωμής ) - σύμφωνα με το άρθρο 36 της Υπ. Απ. 11389/93

Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του ποσού του τιμολογίου μετά την παραλαβή των τροφίμων και 

εφόσον προηγηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 12ο ( Κ.Α. Προϋπολογισμού εγκύκλιος 3/11543/26-3-2013 Υπουργείου Εσωτερικών)  

Οι δαπάνες από την προμήθεια των τροφίμων θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού 

έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία αντίστοιχα. Αναλυτικότερα :

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία

Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2014 : 00.6733.0002 00.6733.0003,

ΑΡΘΡΟ 13ο ( Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας ) - σύμφωνα  με το άρθρο 5 της Υπ. 

Απ. 11389/93

    Ο Δήμος Νέστου θα μεριμνήσει για τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της

διακήρυξης σε δύο πανελλήνιας κυκλοφορίας οικονομικές εφημερίδες, σε μία τοπική ημερήσια ή  

εβδομαδιαία, σε δύο ημερήσιες Νομαρχιακές, σε μια εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα, σε Φ.Ε.Κ. 

(τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων), στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Δήμου Νέστου, 

στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr) καθώς και στην επίσημη

ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr).

Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων  

στον τύπο,  βαρύνει σε κάθε περίπτωση τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι από την

διαδικασία του διαγωνισμού, κατά τον ποσοστό συμμετοχής της κάθε ομάδας στον Προϋπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως και την 30ή/08/2014, για το έτος 2014. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία,

μπορεί να ζητήσει την χρονική επέκταση της σύμβασης που θα υπογραφεί για διάστημα έως δύο (2) μήνες

χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία θα προνοήσει για την εγγραφή των

αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες για ότι αφορά στον διαγωνισμό, από το Ν.Π.Δ.Δ.

Ευνεστία στη Χρυσούπολη, στο κτίριο του Δημαρχείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

27.01.2014

Γατούλα Μαρία

Χρυσούπολη  

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Ευνεστία


