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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 
         Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης  έχοντας υπόψη του :  
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95. 
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. 
Εσωτ. 11389/93). 
          3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010. 
 4. Την  165 / 2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε την οποία αποφασίστηκε η 
δαπάνη . 
5. Την  ………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίσθηκαν  οι όροι της µελέτης 

ποσού  24.867,95   ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 15- 6481.001 ,  του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2012, για την προµήθεια Ειδών διατροφής  ( µακαρόνια , ρύζι ,πατάτες, γάλα   ζάχαρη κ.λ,π.) για 
τους άπορους δηµότες   του ∆ήµου Ηρακλείου       και εγκρίθηκαν   οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι 
όροι του πρόχειρου διαγωνισµού  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ  (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93)   για την προµήθεια ειδών  διατροφής  ( µακαρόνια , ρύζι ,   
ζάχαρη , πατάτες γάλα   κ.λ,π. ) για τους άπορους δηµότες   του ∆ήµου Ηρακλείου   για τα 
Χριστούγεννα  του έτους 2012 ι µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, εφόσον τηρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές µε τους παρακάτω όρους : 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
∆απάνη 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι  24.867,95   €  µε  το  Φ.Π.Α.. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο 
Πληροφορίες 
Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από την ∆/νση Οικονοµικού Προγραµµατισµού 
και ∆απανών, Τµήµα Προµηθειών, τηλ. 399186 ΦΑΞ 229207. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Ηµεροµηνία διαγωνισµού ,αποσφράγισης προσφορών. 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1 αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου  
Ηµεροµηνία διαγωνισµού, αποσφράγισης των δικαιολογητικών και οικονοµικών προσφορών ,από 
την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης  ορίζεται η 12 /  12/ 2012  ηµέρα Τετάρτη    και ώρα.  
10: 00 : π. µ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  καταθέσουν τις  προσφορές τους  στην Επιτροπή   
την  ηµέρα  και  ώρα  του  διαγωνισµού  . Οι  προσφορές µπορούν  σταλούν ,κατατεθούν  
ταχυδροµικά  µέχρι και  την  προηγουµένη εργάσιµη του  διαγωνισµού .  Σε περίπτωση αναβολής 
του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα 
διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  19/ 12 / 2012  ηµέρα  Τετάρτη  
και ώρα.   10:00 : π. µ. (λήξη επίδοσης προσφορών)στον ίδιο χώρο 
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ΑΡΘΡΟ  4ο 
 
Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ’ αυτόν 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
Προέλευση 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  προµηθευτές  που έχουν  και  µπορούν   να   προσφέρουν τα  
προς  προµήθεια  είδη , ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 
Και τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Οι Έλληνες πολίτες  
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι  1.011,00 €.  
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
3.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και 
το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή. ή αρχή 
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσου; ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 και 
3  εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Για αλλοδαπούς τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις 
προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε πρόχειρο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές  την ηµέρα και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη , για το σύνολο της 
προµήθεια ή µέρος  αυτής . 
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
3.Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά  πρέπει να κατατεθούν δείγµατα 
του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη 
υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. 
4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην Υπηρεσία µέχρι την ώρα  που διεξάγετε  ο διαγωνισµός από την αρµόδια  Επιτροπή . 
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά υποστελλόµενες προσφορές δεν είναι 
σύµφωνες µε  τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την 
προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
7.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 



Σελίδα 3 από 5            

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
 
Προσφορές 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο , ο οποίος θα φέρει  τις ενδείξεις 
που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, 
δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
O διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή, στον κυρίως Φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς. Τα  οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε  
χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέσουν  προσφορά για όλη την προµήθεια είτε για µέρος αυτής.   
 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και υπογραµµένη 
από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογραφεί και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 Ο προσφέροντας  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέροντας  να αναφέρει στη προσφορά 
του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, 
είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 3 µήνες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν από την 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 
παρ.5 και 23 παρ.2. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
   Αντιπροσφορές 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι  
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
άρθρο15παρ.1α. 
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β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ’ αυτόν µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στον 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 διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο  όργανο. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην ∆ηµαρχιακή  
επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής  επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στον οικείο Νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερµένους  λόγους, προ 
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 12ο 
 
Προσφερόµενη  τιµή 
 
1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια είδους  δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται 
στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στο ∆ήµο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 
3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που 
αναφέρονται στο άρθρο 16. 
 
 
Άρθρο 13ο 
 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική 
προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά από τεχνικοοικονοµική άποψη, 
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και η τεχνική προσφορά , υπογράφονται δε   από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά υπογράφεται και σφραγίζεται από 
το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η  προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή 
της διακήρυξης. 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στον έλεγχο  των  
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ ..  
 
Άρθρο 14ο 
 
Αξιολόγηση προσφορών 
Στη συνέχεια  αφού η Επιτροπή  θα  ελέγξει τη  συµφωνία των  τεχνικών στοιχείων των  
προσφορών  µε τεχνικές προδιαγραφές της  µελέτης ) αφού το  κριτήριο είναι  η  χαµηλότερη 
προσφορά , προβαίνει στο άνοιγµα  των  οικονοµικών  προσφορών  και αποφασίζει  για  το πια  
προσφορά  είναι η πλέον  συµφέρουσα  για το  ∆ήµο   .   
 Μπορεί να κατακυρώσει την προµήθεια  µε βάση την   χαµηλότερη προσφορά είτε για  όλη την 
προµήθεια είτε για την µέρος αυτής   .  
 
Άρθρο 15ο 
 
∆ασµοί 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται  της καταβολής δασµών 
κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
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Άρθρο 16ο  
Παράδοση   παραλαβή  
Η παράδοση  των  τροφίµων  θα γίνει µαζικά  σε χώρο που θα υποδείξει στους προµηθευτές η 
Υπηρεσία . Η διανοµή των τροφίµων στους δικαιούχους Θα γίνει  µε φροντίδα της ∆/σης 
Κοινωνικής Ανάπτυξης  από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ικτύου κοινωνικής φροντίδας στο 
∆ήµο Ηρακλείου  .  Ο προµηθευτής αφού παραδώσει τα τρόφιµα  θα προσκοµίσει το σχετικό  
τιµολόγιο . Η οριστική  παραλαβή των τροφίµων  θα γίνει από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή του 
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  .   
 
Άρθρο  17ο  
Πληρωµή  
Ολόκληρη η συµβατική αξία των  τροφίµων  θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από 
τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
Άρθρο 18ο  
Κρατήσεις  
Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες 
βαρύνουν τον προµηθευτή: 
α. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ), ποσοστό 2%, 
επιµεριζόµενο σε ποσοστό 1,5% (2 x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ και σε ποσοστό 0,5% (2 x 
25% = 0,5%) στο ΤΠ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ.  
β. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. 
Η κράτηση µε στοιχείο α΄ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
 
Άρθρο   19ο  
Κατακύρωση 
 Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί και η προµήθεια θα κατακυρωθεί  µε απόφαση 
∆ηµάρχου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 
  
 
 
 

ο Αντιδήµαρχος  Ηρακλείου 
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