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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 764.210,39 € η προµήθεια µε τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
Ν.Π.∆.∆. ¨∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». 
µε κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαµηλότερη τιµή η οποία θα δοθεί ως εξής : 

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης 
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και 
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγµένα ψάρια & 
λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο (παρ. 11 άρθρο 8 
της παρούσας). 

β) Με τιµή µονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη. 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον  σαράντα πέντε  (45) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013, στην Κ.Υ.Α. 11389/93, στο Ν. 3548/07 και στο Ν. 2741/99. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf), στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και 
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr. 
 



 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 02/06/2015. Ως καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήµατος 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 15/06/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής 
της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από 
το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-
2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 22/06/2015 από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα/ερωτήµατα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, 
εντός των προθεσµιών που καθορίζονται παρακάτω (Άρθρο 5 της παρούσης) και θα απευθύνονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 
ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. Κανένας υποψήφιος 
δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβληθούν προσφορές για µία ή περισσότερες οµάδες τροφίµων. 
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε 

οµάδας (1- 11).  
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από : 
Α. 

•••• Τις ισχύουσες διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β΄/23-
03-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού , ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών, και 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 

•••• Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και 
Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 
προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σύµφωνα µε την παρ. 3γ 
του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 

•••• Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/05-06-2003): «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

•••• Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β΄/02-10-2006 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 
31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 

•••• Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 Φ.Ε.Κ. 64 τ. Α΄/16-03-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 



 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης». 

•••• Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας 
για τα όρια των ∆ιαγωνισµών. 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης ». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α΄/30-09-2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335). 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις » και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 ». 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές », τις διατάξεις τη υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

•••• Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12-12-2012 Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α΄/12-12-2012 η οποία κυρώθηκε 
µετο Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α΄/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 µε αριθ. 
Πρωτ: 11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία ανατίθεται στους ∆ήµους η 
ανάδειξη χορηγητών, για την προµήθεια τροφίµων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύµατα και 
τους οργανισµούς αυτών. 

•••• Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις 
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

•••• Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94 “Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 
κρέατος”, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 203/1998 και 79/2007. 

•••• Των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 
•••• Των Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. 

(αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανοµική διάταξη, για νωπά 
Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονοµική διάταξη – 
Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών). 

•••• Του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014). 

•••• 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.)». 

•••• Τη µε αριθµό 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)». 

•••• Τις ισχύουσες διατάξεις του N.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις»  



 

•••• Τις διατάξεις του άρθρου 37  του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για 
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο ισχύει πρώτα το Π.∆. 60/2007 και 
ακολούθως η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
Β. 

•••• Την απόφαση αριθµός 210/2014 του ∆ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και 
Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η). 

•••• Την απόφαση 222/2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισµού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για τον προγραµµατισµό 
προµηθειών ειδών παντοπωλείου, χυµών, νερών, γαλακτοκοµικών ειδών. 

•••• Την απόφαση 65/2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιαςΕκπ/σης ∆ήµου 
Ηρακλείου για την έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων.  

•••• Την µε αριθ. 41/28-01-2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την έγκριση διενέργειας 
της προµήθειας για τον ∆ήµο Ηρακλείου και τα Νοµικά Πρόσωπα. 

••••   Την 144547 / 2014 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εκχωρείται το δικαίωµα υπογραφής στους 
Αντιδηµάρχους προκηρύξεων, διακηρύξεων, συµβάσεων.  

•••• Την  απόφαση 207/2015 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και ο ορισµός της επιτροπής διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η Υπηρεσία έχει κατατάξει την προµήθεια σε έντεκα (11) Οµάδες ανάλογα µε το υπό προµήθεια 

είδος και κάθε οµάδα σε τµήµατα ανάλογα µε τον φορέα (∆ήµος Ηρακλείου και  Νοµικά Πρόσωπα) ως εξής: 

Περιγραφή Προϋπολογισµός Φ.Π.Α 
Σύνολο 
∆απάνης 
Οµάδας 

Οµάδα 1: Είδη κρεοπωλείου 

CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 
15115100-8 
Τµήµατα: 1.1, 1.2,1.3,1.4 

84.653,00 € 11.004,89 € 95.657,89 € 

Οµάδα 2:Κατεψυγµένα είδη ιχθυοπωλείου 

CPV: 15221000-3 
Τµήµατα: 2.1,  2.2, 2.3 

48.595,00 € 6.317,35 € 54.912,35 € 

Οµάδα 3;Κατεψυγµένα λαχανικά 

CPV: 15331170-9 
Τµήµατα: 3.1, 3.2, 3.3 

15.529,10 € 2.018,78 € 17.547,88 € 

Οµάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά 
φρούτα και λαχανικά) 

CPV:03222220-1, 03222320-2, 03222000-3, 
03222111-4, 03212100-1, 03221200-8, 
03222210-8, 03222332-9, 03222118-3, 
03222333-6 
Τµήµατα: 4.1,  4.2, 4.3 

95.269,90 € 12.385,09 € 107.654,99 € 

Οµάδα 5:Ελαιόλαδο 

CPV: 15411110-6 
Τµήµατα: 5.1,  5.2, 5.3, 5.4 

16.555,00 € 2.152,15 € 18.707,15 € 



 

Οµάδα 6:Είδη αρτοποιίας 

CPV: 15811100-7 
Τµήµατα: 6.1, 6.2 

61.700,00 € 8.021,00 € 69.721,00 € 

Οµάδα 7:Γαλακτοκοµικά προϊόντα 

CPV: 15542300-2, 15544000-3, 15551300-
8, 15543300-9, 15511000-3, 15511700-0, 
15512000-0, 15512900-9 
Τµήµατα: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

63.918,05 € 8.309,35 € 72.227,40 € 

Οµάδα 8:Συµπυκνωµένο γάλα  (εβαπορέ) 
CPV:15511600-9 
Τµήµατα 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 

142.589,10 € 18.536,58 € 161.125,68 € 

Οµάδα 9:Εµφιαλωµένο νερό 
CPV:15981100-9 
Τµήµατα 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

35.203,40 € 4.576,44 € 39.779,84 € 

Οµάδα 10:Χυµοί -Αναψυκτικά 
CPV:15982000-5, 15321000-4 
Τµήµατα 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,10.5 

17.932,72 € 4.124,53 € 
(23%) 22.057,25 € 

Οµάδα 11:Είδη  παντοπωλείου 
CPV: 03142500-3, 03211000-3, 03212220-
8, 03222000-3, 15131400-9, 15131500-0, 
15241000-9, 15322100-2, 15331137-6, 
15331423-8, 15331425-2, 15331427-6, 
15331470-2, 15332240-8, 15332290-3, 
15332400-8, 15411100-3, 15412100-0, 
15412200-1, 15612000-1, 15612500-6, 
15612210-6, 15621000-7, 15625000-5, 
15821110-3, 15821200-1, 15831000-2, 
15831600-8, 15833000-6, 15841000-5, 
15842200-4, 15842100-3, 15842210-7, 
15851100-9, 15861000-1, 15871110-8, 
15871250-1, 15872200-3, 15872400-5, 
15882000-4, 15891900-9, 15897200-4, 
15898000-9, 15899000-6, 15911000-7, 
15911200-9, 15931200-5, 15961000-2, 
31411000-0, 33772000-2, 39222110-8, 
39222120-1, 15865000-9,15613310-4 
 
Τµήµατα: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,11.5 

92.543,42 € 

11.712,28 € 
(13%) 

     563,26 € 
(23%) 

104.818,96 € 
 

 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού 

των 764.210,39 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 13% και 23%.Αναλυτικά για τον ∆ήµο Ηρακλείου και 
τα Νοµικά Πρόσωπα είναι: 
 
Α. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
1. Υπηρεσίες ∆ήµου Ηρακλείου 
 
1.1. Προµήθεια γάλακτος ως µέσο ατοµικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόµενους στο ∆ήµο 
Ηρακλείου.(Τµήµα 8.3) 
 
Προϋπολογισµός: 129.030,00 € 
Φ.Π.Α: 16.773,90 € 
Σύνολο ∆απάνης: 145.803,90 € 



 

 
Η προµήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς εξόδων του ∆ήµου Ηρακλείου 

Κ.Α:10-6063.003, 15-6063.002, 20-6063.003, 30-6063.002, 35-6063.002, 45-6063.002 
 
1.2 Προµήθεια κρέατος και κατεψυγµένων ειδών ιχθυοπωλείου  της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης  τα 
οποία θα διατεθούν σε άπορους δηµότες. 
 (Τµήµατα 1.3 , 2.3) 
 
Προϋπολογισµός:   36.530,00 € 

Φ.Π.Α: 4.748,90 € 

Σύνολο ∆απάνης: 41.278,90 € 
 
Η προµήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς εξόδων του ∆ήµου Ηρακλείου: 
Κ.Α: 15-6481.001 
 
1.3 Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας  Ανοικτής  
Προστασίας Ηλικιωµένων Ηρακλείου (KE.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 
 
(Τµήµατα:5.3, 8.4, 9.2, 10.3, 11.3) 
 
Προϋπολογισµός:   18.787,63 € 
Φ.Π.Α: 2.721,03€ 
Σύνολο ∆απάνης: 21.508,66 € 

Η προµήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς εξόδων του ∆ήµου Ηρακλείου 
 

Κ.Α. :15-6682.002 

 
 
 
 
1.4 Προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
Θυµάτων Βίας ( Επιχορηγούµενη δαπάνη στο πλαίσιο του έργου: " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07", 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : « 
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας») 
 
(Τµήµατα:1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.3, 10.2, 11.2) 
 

 

 

Η προµήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς εξόδων του ∆ήµου Ηρακλείου  

ΚΑ:15-7341.002 

 
 
 

Προϋπολογισµός:   21.756,86 € 
Φ.Π.Α: 3.012,12 € 
Σύνολο ∆απάνης: 24.768,98 € 



 

Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η) 
(Τµήµατα:1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1) 
 
Προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Κέντρων Απασχόλησης Προσχολικής 
Αγωγής (Κ.Ε.Π.Α) του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Προϋπολογισµός:   457.087,00 € 
Φ.Π.Α: 60.906,31 € 
Σύνολο ∆απάνης: 517.993,31 € 
Η προµήθεια θα βαρύνει ιδίους πόρους του ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) 

(Τµήµατα: 7.4, 8.5, 9.4, 10.4, 11.4) 

Προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων (Κ.Ε.Φ.Η) 
 
Προϋπολογισµός:   7.187,50 € 
Φ.Π.Α: 1.014,37 € 
Σύνολο ∆απάνης: 8.201,87 € 

Η προµήθεια θα βαρύνει ιδίους πόρους της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
(Τµήµατα: 1.4, 3.3, 4.3, 5.4, 7.3, 8.6, 10.5, 11.5) 
 

Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Προϋπολογισµός:   4.109,70 
Φ.Π.Α: 545,07 
Σύνολο ∆απάνης: 4.654,77 

 
Η προµήθεια θα βαρύνει ιδίους πόρους της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Τα ποσά που αναφέρονται ανά οµάδα ή τµήµα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το 
∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανοµή των 
αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό, για την προµήθεια των τροφίµων, είναι ενδεικτική 
και θα γίνεται σταδιακά και µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆ , οι οποίες θα 
εµφανιστούν κατά το έτος 2015 και µόνο µέχρι εξάντλησής τους. 

Οι οµάδες των υπό προµήθεια ειδών και τα τµήµατα αυτών  περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισµού και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 



 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & η τεχνική έκθεση  
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
- Ο προϋπολογισµός προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

∆ιαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 
02/06/2015 15/06/2015 και ώρα 15:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 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.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ,όπως περιγράφεται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

 
5.1 Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται: 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
β. Οι συνεταιρισµοί και 
γ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο 
εργασιών την εµπορία και διακίνηση των υπό προµήθεια προϊόντων κατά περίπτωση. 
δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών 

5.2 Για τη 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 παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 

α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο 
“Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
•••• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 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 ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών. 

•••• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον 
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VATIdentificationNumber) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

•••• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα 



 

IXΒ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

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

•••• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

5.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες 
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε 
αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο 
των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα 
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια 
ειδών ως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόµενη µελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το 
σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα που συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. 
 
1. 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 ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, στο Π∆ 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
2.  Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” και (β) ένας (υπο)φάκελος* 
µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”. 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 

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 . 
3.  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 



 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η 
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και η τεχνική προσφορά. 
4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά“ περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε 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.)”, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω . 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. 
 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της 
∆ιακήρυξης 
 
2. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να 
προκύπτει : 

α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007. 

β) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή 

γ) Για αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί. 
 

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 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού . 

Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκοµιστεί Ένορκη Βεβαίωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου ή Πρόξενου. 
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. 
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 παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισµούς 
Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό. 
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο 
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από 
τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 
είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 
 ∆ιευκρινίζεται 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. 
 

6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), 
το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 6 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται 
και το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
7. 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, που θα έχουν 
εκδοθεί το πολύ έξι ( 6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος 
των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
 
Β) Για τους αλλοδαπούς: 
 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. Α1 και στο άρθρο 7 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. Σε 
περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) , (5) και (6) 
της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη 
που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 



 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
6. 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): 

Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο 
εγγράφου. 

 
∆. Για τους συνεταιρισµούς: 
 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1 και στο άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) , (4) , (5) και (6) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες : 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
3. 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. 
 
Στ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό τα ακόλουθα : 
1. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους , υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Επίσης προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρίας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος 
όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για τους διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), 
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 τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε 
σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα ή δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 
ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 



 

- ∆εν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν. 
 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται: 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος από τον 
ζητούµενο. 
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώµατα ή δεν θα 
πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς τους χρόνους που 
αναλαµβάνει να τα πραγµατοποιήσει. 
- Η χώρα προέλευσης των προσφερόµενων ειδών. 
 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται οι οµάδες των ειδών για τις οποίες 
συµµετέχει στο διαγωνισµό. 
6. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δε µεταφέρει µε ίδια µέσα τα προϊόντα, οφείλει να υποβάλλει 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας που θα αναλάβει τη µεταφορά 
και διανοµή των υπό προµήθεια ειδών ότι αποδέχεται την εκτέλεση της µεταφοράς και διανοµής των υπό 
προµήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση. 

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η µη 
προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον 
υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος 
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο. 

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. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ο  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες 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 
(ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281). 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην 
ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

∆εν 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. 
 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 
παρ. 1α του Ν. 4281/2014), ( αν η προσφορά γίνεται επί του συνόλου των προϊόντων). Για τους προµηθευτές 
που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά µόνο για µία οµάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% 
επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, µόνο 
της οµάδας αυτής ως παρακάτω : 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) - (1.693,06 €) χίλια εξακόσια 
ενενήντα τρία ευρώ και έξι λεπτά. 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1, 2.2, 2.3) - (971,90 €) εννιακόσια εβδοµήντα ένα 
και ενενήντα λεπτά. 



 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2, 3.3) - (310,58 €) τριακόσια δέκα ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτά . 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2, 4.3) - (1.905,40 €) χίλια εννιακόσια πέντε 
ευρώ και σαράντα λεπτά . 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2, 1.3) - (331,10 €) τριακόσια τριάντα ένα 
ευρώ και δέκα λεπτά . 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1, 6.2) - (1.234,00 €) χίλια διακόσια τριάντα 
τέσσερα ευρώ. 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) - (1.278,36 €) χίλια διακόσια 
εβδοµήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά. 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) - (2.851,78 €) δύο χιλιάδες 
οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά. 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) - (704,07 €) επτακόσια τέσσερα 
ευρώ και επτά λεπτά . 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5) - (358,65 €) τριακόσια 
πενήντα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά . 

•••• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) - (1.850,87 €) χίλια 
οκτακόσια πενήντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά . 

 
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες, 

τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 
-Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Ηρακλείου, τον αριθµό της 
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του 
οποίου εκδίδεται. 
-Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από την ηµέρα του διαγωνισµού. Εγγύηση που 
αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
-Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 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 (πέντε) 5 επί τοις % της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014). 

Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 
26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93). 

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην 
παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, κατά δύο (2) µήνες. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 
4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 



 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 60/07 και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της 
ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 
 
2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και , 
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 
 

3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί ποινή 
απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για 

κάθε µέλος της. 
 

4.  Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 
δωρεάν____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα 
στοιχεία του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 
εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
 
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής 
υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 



 

9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα: 

α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία 
πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα 
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και 
αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν 
προσφερθεί δωρεάν. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

11. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η 
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Για τα είδη των Οµάδων 1 -5 (είδη µε ποσοστό έκπτωσης) και για λόγους σύγκρισης των 
προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, 
οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που 
προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιµή 
Μονάδας που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη (Ενδεικτικό Προϋπολογισµό) για το αντίστοιχο υπό 
προµήθεια είδος. 
 

Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει  ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιµής (όπως 
ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) για το είδος  «Κρέας Μοσχαρίσιο (νωπό άνευ οστών από σπάλα)» 
στο Τµήµα 1.1 του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού. 
 Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρωθεί ως 
τιµή προσφοράς 6,50 - (6,50 x 5%) = 6,175. 

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να 
αποτυπωθεί έµµεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιµή πώλησης. 

Για την τελική τιµή µετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόµενα 
σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 9 της παρούσας. 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόµενα από το 
σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο οικονοµικής προσφοράς, σε µορφή pdf, στο οποίο θα 
αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόµενης έκπτωσης για κάθε είδος της/των οµάδας/οµάδων για τις 
οποίες συµµετέχει. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόµενου από το σύστηµα 
αρχείου της οικονοµικής προσφοράς και του συµπληρωµένου από τον προµηθευτή εντύπου οικονοµικής 
προσφοράς, υπερισχύει το παραγόµενο από το σύστηµα.   

 



 

12. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
13. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή 
δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
14. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από 
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, 
εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια 
στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, 
προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή 
των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία 
επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον 
τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα 
βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 
 
15. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των 
προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
16. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 
της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). 
 
17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 
τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται 
και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
 
18. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα 
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
 
19. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο άρθρο 11 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 
ανωτέρω όρους. 
 
20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται 
από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 



 

21. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των 
προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους 
και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
22. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
23. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 
 
24. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, 
η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο 
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το 
σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική 
επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 
 
25. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
26. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση 
προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει 
στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον 
ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό 
του. 

Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε 
από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 
27. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών 
ή για ένα ή περισσότερα τµήµατα των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόµενη 
µελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα ή 
στο τµήµα που συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΤΙΜΕΣ 
 

1. Για τα είδη κατεψυγµένα λαχανικά, είδη οπωροπωλείου (φρούτα & λαχανικά), είδη κρεοπωλείου, 
κατεψυγµένα είδη ιχθυοπωλείου, και ελαιόλαδο, το κριτήριο κατακύρωσης είναι το ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ µέσης 
τιµής λιανικής πώλησης του είδους. Οι τιµές θα δίδονται κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών. 
 
2. Για τα υπόλοιπα είδη (συµπυκνωµένο γάλα, είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου ,αναψυκτικά, 
τρόφιµα, χυµοί κ.λ.π. θα δίδονται οι τιµές µονάδας του είδους. 
 

Όλες οι τιµές των προσφορών (µονάδας και ποσοστού έκπτωσης) θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € 
και θα περιλαµβάνουν: 

•••• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προµηθευτή. 

•••• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή. 
Οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 



 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η συνολική τιµή 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Οι τιµές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η 

διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 
Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να 

λάβει ο προµηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 
συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία 
συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα 
γεγονότα ή µετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και 
υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων µετρήσεις. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενος από την 
εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Καµία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της 
ισοτιµίας προς τα ξένα νοµίσµατα. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
3.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη 
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης 
αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

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 τον 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 την Οικονοµική Επιτροπή 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 11389/93 Υ.Α. 

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 ∆ιενέργεια  
και Αξιολόγηση του ∆ιαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 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 στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 



 

Οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών 
πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά µόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) 
«∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών 
Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 
4055/12 ( Α 51) µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, όπου απαιτείται, 
αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το 
TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, 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 
παράβολου» ΠΟΛ 1163/3-7-13( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  

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

 
ΑΡΘΡΟ 12 ο  : ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
 
1.  Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από 
το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του 
διαγωνισµού (Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
καθορίζεται από τον ∆ήµο Ηρακλείου, δηλ. στις 22/06/2015 και ώρα 10:00 από τα αρµόδια πιστοποιηµένα 
στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα µέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης του 
∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, που θα εισαγάγει τους κωδικούς 
παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης. 
 
3.  Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 
διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
στην ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται 
µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 



 

β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία 
έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η 
επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από 
τα µέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους 
– σύµφωνα µε τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 

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

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό 
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται 
«τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε 
χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, µέχρι και την εποµένη 
εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. (παρ. β άρθρο 11 
της ∆ιακήρυξης ). 

ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως 
στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του 
διαγωνισµού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού 
και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, 
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση Οικονοµικής 
επιτροπής) µέσα σε δέκα ηµέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 11 της 
∆ιακήρυξης). 

ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά), κατά 
το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την 
εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, 
αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 



 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

ιβ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες 
κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε 
πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη 
και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 

ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και 
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται 
µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του 

προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά περίπτωση που αποφασίζει 
σχετικά, µπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο 
προµηθευτής, 

β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ 
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών για 
την επιλογή προµηθευτή. 

 
2. Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωµοδοτεί για : 

α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το 
σύνολο της ποσότητας ή µέρος της, 

β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

γ. τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, 
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά 
περίπτωση . 
3. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας µέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
4.  Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων 
εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα 
συνέχισης του διαγωνισµού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο 
το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
 
5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση 
τους καθορισµένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες 
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κατά περίπτωση, τα οποία διατηρούν το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

 
Ο ∆ήµος (και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου) δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων του κάθε είδους (τρόφιµου) που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως 
κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος , ο µειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 



 

 
6. Ο ∆ήµος, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα 
κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό προµήθεια τροφίµων, που σε καµία 
περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόµενου στην Προκήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ο  : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 
 
1. Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να γίνει εάν 
συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 
3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993, της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1998 και σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.∆. 60/2007. 
 
2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας 
ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού 
προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή 
σε αυτή τη διαδικασία. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις 
των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των 
δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 59/2007 και των άρθρων 24 
και 25 του Π.∆. 60/2007, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη 
γνώµη της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), εφόσον οι 
συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω 
προεδρικών διαταγµάτων. 

Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε εργασίµων (15) ηµερών από την 
περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα οποία 
θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της 
αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της 
Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή 
δύναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως 
άνω προθεσµία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 ο  : ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 

παραγωγής των προς προµήθεια ειδών. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης, πράγµα 
το οποίο θα δηλώνεται από τον προµηθευτή µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 ο  : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγµατα σε τόπο και χρόνο 

που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το 
κρίνει σκόπιµο, θα µπορεί να γίνει ανάλυση δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Η µη προσκόµιση 
δείγµατος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 ο  : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής 

συµφωνητικού. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών 
από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική 
συµµετοχής. 

Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ∆ήµο Ηρακλείου ( ή του 



 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου)  ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 
συµβάσεως, ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά 
σειρά προµηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισµός, ή στον µεθεπόµενο αν δεν 
αποδεχθεί ο επόµενος. 

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως κάθε τυχόν 
ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον προµηθευτή 
κάθε θετική και αποθεµατική ζηµία του φορέως της προµήθειας από την καθυστέρηση ή µαταίωση αυτής, 
καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο ∆ήµος για την πραγµατοποίηση της 
προµήθειας. Τα αξιούµενα από το ∆ήµο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί 
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 

Τέλος, η έκπτωση προµηθευτή επάγεται αποκλεισµό από κάθε προµήθεια του ∆ηµοσίου επί διετία. 
 

ΆΡΘΡΟ 19 ο  :ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία 
του παρόντος διαγωνισµού υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
µόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 ο  : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 

τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες 
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Επισηµαίνεται, εδώ, ότι τα προς προµήθεια είδη παρατίθενται στη µελέτη σε έντεκα (11) οµάδες και 
κάθε οµάδα σε  τµήµατα, ξεχωριστά για το ∆ήµο και για τα Νοµικά Πρόσωπα αντίστοιχα. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον 
τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
Οι συµβάσεις υπογράφονται για το ∆ήµο από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, για το Ν.Π.∆.∆ από τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 
Οι συµβάσεις τροποποιούνται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 

 



 

ΑΡΘΡΟ 21 ο : ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1. Η προσφερόµενη συνολική τιµή έκπτωσης θα δοθεί υποχρεωτικά επί των ισχυουσών τιµών σε Ευρώ. 
Το ίδιο ισχύει και για τα είδη που θα προσφερθούν µε τιµές µονάδας. 
 
2. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις : 
(Φόρου εισοδήµατος 4% επί του καθαρού συµβατικού ποσού για την προµήθεια, Τ.Α.∆.Κ.Υ. – Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
1,5% επί του καθαρού συµβατικού ποσού, Τ.Α.∆.Κ.Υ. –Τ.Π.∆.Υ. 0,5% επί του καθαρού συµβατικού ποσού, 
0,10% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, Ο.Γ.Α Χαρτοσήµου 20% επί της κράτησης 3% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, Χαρτόσηµο 2% επί Τ.Α.∆.Κ.Υ., Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήµου, καθώς και µε κάθε 
άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
3. Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, τα οποία 
θα συνοδεύονται από τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά,  του κάθε φορέα στο όνοµα του εκάστοτε 
αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθµών του 
προϋπολογισµού των φορέων. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του κάθε φορέα. Η 
καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22 ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙ∆ΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του 
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας τους. 

Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή µέχρι το χώρο 
παράδοσης του ∆ήµου Ηρακλείου και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. Ειδικά για τα κατεψυγµένα 
προϊόντα και για τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε συγκεκριµένους βαθµούς Κελσίου, η µεταφορά τους θα 
πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις. Τα προς προµήθεια τρόφιµα θα πρέπει 
να µην έχουν ξένες ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά 
επώνυµα και όχι άγνωστης προέλευσης µε τυπωµένη ηµεροµηνία λήξεως. Τα οπωρολαχανικά και τα 
κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένα και διατηρηµένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών 
ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας 
νοµοθεσίας περί συσκευασίας τροφίµων.  

Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των προϊόντων σε κάθε 
παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής: 

1. Για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας : 

1.1. Για την προµήθεια γάλακτος ως µέσο ατοµικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόµενους στο 
∆ήµο Ηρακλείου. 

(Τµήµα 8.3) 



 

Η παράδοση θα γίνει συνολικά στις αποθήκες στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ηρακλείου κατόπιν συνεννόησης 
µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων, το οποίο βρίσκεται στην Βιοµηχανική Περιοχή 
Ηρακλείου. 

 

1.2 Για την προµήθεια κρέατος και κατεψυγµένων ειδών ιχθυοπωλείου της ∆/νσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης τα οποία θα διατεθούν σε άπορους δηµότες. 

(Τµήµατα 1.3 , 2.3) 

Η παράδοση των ειδών από τους προµηθευτές θα γίνει σταδιακά σε τέσσερις µε πέντε περιόδους αφού έρθει 
σε συνεννόηση η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης µε τους προµηθευτές. Η παράδοση των ειδών θα γίνει 
στο κατάστηµα του προµηθευτή σε κάθε δικαιούχο, που θα προσκοµίσει έγγραφο (διατακτική) της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου και στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα και ο 
αριθµός ταυτότητας του δικαιούχου, η ποσότητα και το είδος των τροφίµων που δικαιούται. Ο προµηθευτής 
αφού παραδώσει τα τρόφιµα θα συλλέξει τις διατακτικές που του έχουν παραδοθεί από τους ωφελούµενους 
της υπηρεσίας και εν συνεχεία θα συντάξει κατάσταση παραλαβής, η οποία θα υπογράφετε από τον 
δικαιούχο, µε το όνοµά του και τον αριθµό της αστυνοµικής του ταυτότητας. Η οριστική παραλαβή των 
τροφίµων θα γίνει από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ, αφού ο προµηθευτής προσκοµίσει µε το 
τιµολόγιό του την κατάσταση µε τις υπογραφές των δικαιούχων και το σύνολο των εγγράφων (διατακτικών) 
της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.  

 

1.3 Για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας - 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ηρακλείου (KE.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) 

(Τµήµατα: 5.3, 8.4, 9.2, 10.3, 11.3) 

Η παράδοση των ειδών από τους προµηθευτές θα γίνει τµηµατικά στα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ηρακλείου κατόπιν συνεννόησης µε την ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης 
του ∆ήµου Ηρακλείου. Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε κέντρο είναι: 

 

ΚE.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

1 1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ)  2810 280939  



 

2 1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ ΑΓ. 
ΤΡΙΑ∆ΑΣ) 2810 333261  

3 2ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΚΑΤΣΑΜΠΑ) 2810 301437  

4 2ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΠΟΡΟΥ) 2810 300160  

5 3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΘΕΡΙΣΟΥ) 2810 256271  

6 3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η 
ΤΑΛΩΣ) 2810 315453  

7 3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η 
∆ΕΙΛΙΝΩΝ) 2810 314322  

8 4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ) 2810 360399  

9 4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΜΑΣΤΑΜΠΑ) 2810 360973  

10 4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ) 2810 235675  



 

11 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2810 221738  

 

1.4 Για την λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ( Επιχορηγούµενη δαπάνη στο 
πλαίσιο του έργου: " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07", 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : « Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας») 

(Τµήµατα:1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.3, 10.2, 11.2) 

Η παράδοση της προµήθειας από τον προµηθευτή θα γίνει στο κτίριο όπου λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας 
γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Ηρακλείου. Οι παραλαβές θα γίνονται µέσα σε δύο (2) ηµερολογιακές 
ηµέρες, από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας µετά την από την υπογραφή της 
σύµβασης και ως χρόνος παράδοσης των συνολικών ποσοτήτων ορίζεται το διάστηµα από την υπογραφή της 
σύµβασης έως και ένα έτος. Η Υπηρεσία δύναται να συµβασιοποιήσει έως το 50% των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας του Ξενώνα. 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να µην κοινοποιήσει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο τη διεύθυνση του Ξενώνα 
καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας - εχεµύθειας για οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετίζεται µε τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα 

 

 

2. Για τον ∆ηµοτικό Οργανισµό Προσχολικής Απασχόλησης και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου 
(∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η).  

(Τµήµατα:1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1) 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας στα Κέντρα 
Προσχολικής Αγωγής (ΚΕΠΑ) του ∆ήµου Ηρακλείου, από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε ΚΕΠΑ είναι: 
ΚΕ.ΠΑ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 



 

Α΄ ΚΕ.Π.Α Τ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 45 ΑΝΑΛΗΨΗ 2810- 227164 

ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ ΓΩΝΙΑ  
Β΄ ΚΕ.Π.Α 

ΟΑΣΗ 
2810-235540 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 
Γ΄ ΚΕ.Π.Α 

∆ΕΙΛΙΝΑ 
2810-251365 

∆΄ ΚΕ.Π.Α ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61 
ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 2810-230925 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΤΕΣ 2810-543957 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49  
ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α 

ΤΑΛΩΣ 
2810-257310 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1  
Ζ΄ ΚΕ.Π.Α 

ΠΟΡΟΣ 
2810-221135 

Η΄ ΚΕ.Π.Α ΟΛΥΜΠΟΥ & ∆ΡΑΜΑΣ ΠΑΤΕΛΛΕΣ 2810-235306 

ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 ΠΛ.ΣΙΝΑΝΗ 2810-234014 

ΚΟΜΒΟΣ  
Ι΄ ΚΕ.Π.Α 

ΓΙΟΦΥΡΟΥ 
2810-254557 

ΣΟΛΩΝΟΣ 23 
ΙΑ΄ΚΕΠΑ 

ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ 
2810-328058 

Ο∆ΟΣ ΕΡΜΗ 
Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
2810-232471 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ ΕΡΜΗ 33 2810-323403 



 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 
Κ΄ ΚΕΠΑ 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ 
2810-361026 

ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 2810-274177 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ 36 2810-240168 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2810-873000 

ΑΣΙΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ 2810-861286 

ΠΑΛΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ 2810-791499 

∆ΑΦΝΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΑΦΩΝ 2810-791110 

 

3.Για την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου (∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση) για την λειτουργία των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων 

(Τµήµατα: 7.4, 8.5, 9.4, 10.4, 11.4) 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων: 

• Αγίας Τριάδας (∆ιευθ. Παλµέτη 17,Ηράκλειο),  
• Αλικαρνασσού (∆ιευθ.Μαυσώλου γωνία & Ηρακλείτου, Νέας Αλικαρνασσού), 
• Τεµένους(∆ιευθ. Προφήτη Ηλία, Ηράκλειο Κρήτης)  

που υλοποιεί η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου, ∆ιονυσίου 13Α (Παλαιό ∆ηµαρχείο Νέας Αλικαρνασσού) και κατόπιν συνεννόησης µε τα 
Κεντρικά της Γραφεία. 

 

4. Για την Προµήθεια τροφίµων της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες 
των σχολείων της ∆/θµιας Εκπαίδευσης.  

(Τµήµατα: 1.4, 3.3, 4.3, 5.4, 7.3, 8.6, 10.5, 11.5) 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τµηµατικά στις σχολικές µονάδες ∆/θµιαςΕκπ/σης ∆. 
Ηρακλείου, ανάλογα µε τις ανάγκες των σχολικών µονάδων, µετά την υπογραφή της σύµβασης κατόπιν 
συνεννόησης µε την Υπηρεσία.  



 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου έχουν το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο 
Χηµείο του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. Σε περίπτωση που 
κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε 
δεν παραλαµβάνονται και ο προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άµεσα µε είδη που πληρούν τις 
οριζόµενες από τη µελέτη τεχνικές προδιαγραφές.  

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 
ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο 
της παραλαβής τους από την αρµόδια Επιτροπή. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο  : ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΝΟΜΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95, 
του Π.∆. 60/2007 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί: 

•••• Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και επιπλέον θα αναρτηθεί: 

•••• στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
•••• στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 
•••• στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 
•••• στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ηρακλείου 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί: 
•••• στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης,  
•••• στις οικονοµικές εφηµερίδες. Α) Ηχώ των ∆ηµοπρασιών και ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών, στις 

ηµερήσιες εφηµερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδοµαδιαία Άποψη του Νότου   
•••• θα αποσταλεί στα επιµελητήρια.  

 
Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού και των τυχών επαναληπτικών διαγωνισµών βαρύνουν τον Ανάδοχο.   
 

O ANTI ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 


