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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  και

του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και   ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων»

3.Τις διατάξεις της υπ’αρ. 11389/93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας

Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  της  από  12-12-2012  Πράξης  Νομοθετικού

Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013,  σχετικά με τη διαδικασία

ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για συγκεκριμένα είδη προμηθειών για τις

ανάγκες των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων

5.  Την από  9-10-2014  μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Ο.Θ. και της  ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

Δήμου Θηβαίων»

6.  Την υπ’αρ.  299/2014  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση

της  διενέργειας  της προμήθειας τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του «ΔΟΘ» και  της

«ΔΗΚΕΘ» για ένα (1) έτος .                            

7.  Την  υπ’αρ.  347/2014  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της από 9-10-2014 μελέτης και καθορίσθηκαν

οι όροι του παρόντος διαγωνισμού 



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

                  Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση  τμηματικών

προμηθειών διαφόρων ειδών τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των νομικών προσώπων

του  Δήμου  Δ.Ο.Θ -Δημοτικός  Οργανισμός  Θήβας και  ΔΗ.Κ.Ε.Θ -  Δημοτική  Κοινωφελής

Επιχείρηση Θήβας  . Ο διαγωνισμός αφορά τις εξής προμήθειες :

1) ειδών παντοπωλείου

2) γαλακτοκομικών ειδών

3) οπωρολαχανικών 

4) ειδών κρεοπωλείου 

5) κατεψυγμένων ειδών

   6) ειδών αρτοποιείου

7) τροφίμων – ειδών παντοπωλείου

 και 

8) ποτών-αναψυκτικών

   Οι προμήθειες των κατηγοριών 1-6 αφορούν  τον  Δημοτικό Οργανισμό Θήβας  «Δ.Ο.Θ»

και οι προμήθειες των κατηγοριών 7 & 8 αφορούν τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θήβας

«ΔΗ.Κ.Ε.Θ» . Η προμήθεια των τροφίμων θα καλύψει  τις ανάγκες των παιδικών σταθμών

του Δ.Ο.Θ στη Θήβα και στα Βάγια, καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Θ , για

χρονικό  διάστημα  ενός  έτους  από  την  υπογραφή  των  συμβάσεων.  Ο  διαγωνισμός  θα

διενεργηθεί με  υποβολή  σφραγισμένων  προσφορών  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη

χαμηλότερη συνολικά ανά κατηγορία τιμή , σύμφωνα με την από 9 -10-2014  μελέτη  που

συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων και οποία και αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας διακήρυξης.

   Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα

έξι  χιλιάδων,  τριακοσίων  τριάντα  δύο   ευρώ  και  εικοσιεννέα  λεπτών  (46.332,29  €)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν  ΦΠΑ.

Από το ποσό αυτό  30.640,79 € συν Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή συνολικά  34.624,09 €

αφορούν τις προμήθειες του   « ΔΟΘ» και  ποσό  10.000,00 € συν αναλογούν ποσοστό ΦΠΑ,

δηλαδή συνολικά  11.708,20 €   αφορούν τις προμήθειες της «ΔΗΚΕΘ».

 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α.10-6481.001,002,003,004,005,006

του προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου «Δ.Ο.Θ » και τους Κ.Α. 20.01.00.0013

και  20.01.00.1023  του  προϋπολογισμού  εξόδων  της  «ΔΗΚΕΘ»  Δήμου   Θήβας  και  θα

καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δ.Ο.Θ & της ΔΗ.ΚΕΘ κατά το ποσό που τους αντιστοιχεί.

Ειδικότερα η προμήθεια τροφίμων θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:



 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  περιγράφονται  στην  από  9-10-2014

μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Θήβας (οδός Κύπρου 3) ,

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 11.00 π.μ., κατά

την  οποία  λήγει  η  προθεσμία  υποβολής  των  προσφορών   και  αρχίζει  η  διαδικασία  της

αποσφράγισης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής- Δικαιολογητικά

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς

και ενώσεις προμηθευτών -εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία ή διάθεση των υπό προμήθεια

ειδών . 

2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής

δικαιολογητικά: 

Α.  Οι Έλληνες πολίτες

α)  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 5 της

παρούσας διακήρυξης

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,

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

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου



εξαμήνου,  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.

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των

παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε) 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  την  ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

Β.  Οι Αλλοδαποί

α) Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό ,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 5 της

παρούσας διακήρυξης.

β) 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 καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ)

και (δ) της παραγράφου 2Α του άρθρου αυτού.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής

τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)

Τα  νομικά  πρόσωπα  οφείλουν  να  προσκομίσουν  θεωρημένο  αντίγραφο  του

καταστατικού τους και  τυχόν τροποποιήσεις  αυτού,  καθώς και  έγγραφο από το οποίο  να

προκύπτει ο εκπρόσωπός τους στο Διαγωνισμό.

Επίσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων  (3.2 Α) και

(3.2Β) . 



Ως προς το ποινικό μητρώο, υπόχρεοι για προσκόμισή του είναι:

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

 Διαχειριστές Ε.Π.Ε.

 Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

Δ. Οι συνεταιρισμοί

α)  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 5 της

παρούσας διακήρυξης.

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ)  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 2 Α του άρθρου

αυτού.

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που

συμμετέχει στην ένωση.

Η  ένωση  προμηθευτών  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται

υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από

εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά

απαραιτήτως  πρέπει  να  αναγράφεται  η  ποσότητα  του  υλικού  ή  το  μέρος  αυτού  που

αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

3. Αν  οι  διαγωνιζόμενοι  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους  ,

υποβάλλεται,  μαζί  με  την  προσφορά  παραστατικό  εκπροσώπησης  (συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο  ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής   του

εκπροσωπούμενου από αρμόδια αρχή). 

Για τις ανώνυμες εταιρείες η προσφορά υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο

το οποίο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο

συγκεκριμένο  διαγωνισμό  και  όπου   θα  ορίζεται  ότι  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  για  να

παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.



4. Εάν  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα   δεν  εκδίδονται,  ή  δεν

καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη

δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή

συμβολαιογράφου. Αν στην 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  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή

συμβολαιογράφο.

5.    Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή αντίγραφα. Η

μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγω αποκλεισμού του

συμμετέχοντος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Λοιπά δικαιολογητικά

1. Εκτός  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  (άρθρο  3)  οι  προμηθευτές  θα

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα:

-   Υπεύθυνη  δήλωση του διαγωνιζόμενου (του άρθρου 8 του ν.  1599/86),  στην

οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης,

ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι

δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του

δραστηριότητας. 

- Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και

των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- Δήλωση του διαγωνιζομένου για τη χώρα προέλευσης κάθε είδους τροφίμου που

προσφέρει

-  Δήλωση  του διαγωνιζόμενου  για  το  εργοστάσιο στο  οποίο  παρασκευάζεται  ή

τυχόν επεξεργάζεται εν όλω ή εν μέρει κάθε  προσφερόμενο είδος και τον τόπο εγκατάστασής

του,  ώστε  να  προκύπτει  η προέλευση των προσφερόμενων υλικών (αρθ.  18 παρ.  2 του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

- Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερόμενου

είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.



ΑΡΘΡΟ 5ο

Εγγυήσεις

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα

νομικά  πρόσωπα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος-μέλος  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται το δικαίωμα

αυτό. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  που  είναι  γραμμένες  σε  ξένη  γλώσσα  πρέπει  να

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική,

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του

Δήμου  Θηβαίων,  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  εφόσον  το  περιεχόμενο  της

παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

5.1  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 Η  εγγύηση  αυτή  απευθύνεται  στο  Δήμο  Θηβαίων  και  εκδίδεται  υπέρ  του

συμμετέχοντος, για ποσό  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% -μη συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ-,  επί  της  προϋπολογισθείσης  από  την  υπηρεσία  δαπάνης,  της  κατηγορίας  ή  των

κατηγοριών για τις οποίες υποβάλλεται  προσφορά . Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να  έχει

ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που

υποβάλλει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό.

 

5.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του αναδόχου και απευθύνεται στον φορέα  με τον

οποίο θα υπογραφεί η κάθε σύμβαση, δηλαδή είτε υπέρ του Δ.Ο.Θ , είτε υπέρ της ΔΗ.Κ.ΕΘ

για την προμήθεια των κατηγοριών τροφίμων που τους αντιστοιχούν. 

 Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αντιστοιχεί σε

ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας που αναλαμβάνει κάθε ανάδοχος,  χωρίς τον

Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή

των  τροφίμων  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους

συμβαλλόμενους.



ΑΡΘΡΟ 6ο

Φάκελος προσφοράς

6.1 Η  μη τήρηση οποιουδήποτε  από τους  όρους του  άρθρου αυτού  μπορεί  να

επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

6.2  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  εγγράφως  στην  Ελληνική  και  μόνο  γλώσσα

(εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας)  σε  δύο αντίγραφα (μια

σειρά πρωτότυπα και μια σειρά αντίγραφα), μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον

οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:

α)  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΘΗΒΑΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας

«ΔΟΘ» και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας «ΔΗΚΕΘ»

β) Ο αριθμός της διακήρυξης

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

6.3 Μέσα στον  κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με

την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής που ζητούνται στα

άρθρα 3 και  4  της παρούσας,  σε  δύο αντίγραφα,   με  την σειρά που αυτά ζητούνται  και

κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους.

β) Όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών , σε δύο αντίγραφα. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ)  Καλά σφραγισμένο  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα

στοιχεία  που  αναφέρονται  στην  παρ.  6.2  της  παρούσας.  Μέσα  στον  φάκελο  αυτό  θα

περιέχεται – σε δύο αντίγραφα – η προσφορά του διαγωνιζομένου για την κατηγορία ή τις



κατηγορίες τροφίμων που προσφέρει,   σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι

κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α., για την παράδοση των προϊόντων αυτών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ΦΠΑ αναφέρεται χωριστά.

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχτεί

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

6.4 Οι  προσφορές υπογράφονται  από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους  ή  τους

νόμιμους εκπροσώπους τους.

6.5  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,

διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση  αυτή  πρέπει  να  είναι

καθαρογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Η  δε  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν

διορθώσεις και μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν

σε  αυτή  διορθώσεις  οι  οποίες  καθιστούν  αυτή  ασαφή  κατά  την  κρίση  του  οργάνου

αξιολόγησης των προσφορών.

6.6  Οι προσφορές μπορεί  να αφορούν είτε μία , είτε περισσότερες, είτε όλες τις

κατηγορίες τροφίμων που ζητούνται. 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αποκλίσεις – Διευκρινίσεις – Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές

7.1 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους

τους  όρους  της  διακήρυξης,  καθώς  και  της  συγγραφής  υποχρεώσεων,  εκτός  εάν  κατά

περίπτωση  στην  προσφορά  του  ρητά  αναφέρει  τα  σημεία  εκείνα  τα  οποία  τυχόν  δεν

αποδέχεται.

 Στην  περίπτωση  αυτή  πρέπει  ο  προσφέρων  να  αναφέρει  τους  όρους  της

προσφοράς  που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  προκειμένου  να

αξιολογηθούν. 

7.2   Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται

ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της



προσφοράς.  Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την

επιτροπή διαγωνισμού,  είτε  ενώπιόν της,  είτε  ύστερα από έγγραφο του Δήμου.   Από τις

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

7.3  Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν  γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τιμή προσφοράς- Κρατήσεις

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα  περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων

κρατήσεις. Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ,ως εξής:

α. τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ

β. ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος

 

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

κάθε κατηγορία τροφίμων,   η προσφορά απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  με  απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για  την αξιολόγηση των

προσφορών οργάνου.

 Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις

1. Ποσοστό (2%) υπέρ ΤΑΔΚΥ 

2. Ποσοστό (4%) Φόρος Εισοδήματος

3. Ποσοστό (0,25%) υπέρ Δημοσίου

4. Ποσοστό  (0,30%)  υπέρ  Ταμείου  Αρωγής  των  υπαλλήλων   της  Γενικής

Γραμματείς Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 

5. Ποσοστό  (0,10)  %  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων 

Οι κρατήσεις (3) και  (4) υπόκεινται  σε τέλος χαρτοσήμου (2%) και  ΟΓΑ επί του



χαρτοσήμου (20%) &  η  κράτηση (5) επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτόσημου

20%

  Το ποσοστό του Φ.Π.Α που προβλέπεται από το νόμο, βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Υποβολή των προσφορών

Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στην

ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 Κύπρου 3

Τ.Κ. 32 200 Θήβα

Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στην υπηρεσία λήγει  στις 11 π.μ.  της

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η  προθεσμία  για  την  παραλαβή  από  την  υπηρεσία  των  προσφορών  που

αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την 15.00 ώρα της  Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2014.

Προσφορά  η  οποία  υποβάλλεται  ή  αποστέλλεται  στην  υπηρεσία  εκπρόθεσμα  ή

κατατίθεται  στην  επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης,  επιστρέφεται

χωρίς να αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό

διάστημα δύο (2) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού .

 Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  11ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Αποσφράγιση των προσφορών

11.1 Οι  προσφορές  θα γίνονται  δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού την



ημέρα και ώρα που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

11.2  Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από

μία εταιρίες ή ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να

εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσυρθούν από

τον  ενδιαφερόμενο  όλες  οι  προσφορές  που  καταθέτει  εκτός  από  μία  με  την  οποία  θα

συμμετέχει  στον  διαγωνισμό.  Επίσης  δεν  μπορεί  να  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό  για

λογαριασμό  του,  υπάλληλος  εταιρίας  που  συμμετέχει  σε  αυτόν  ή  ειδικός  σύμβουλος

αμοιβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής.

11.3 Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στην διακήρυξη, κηρύσσεται το τέλος

παράδοσης  των  προσφορών  και  αναγράφεται  αυτό  στα  πρακτικά  και  απαγορεύεται  για

οποιοδήποτε  λόγο  αποδοχή  μεταγενέστερης  προσφοράς  με  ποινή  ακυρότητας  του

διαγωνισμού,  εκτός  εάν  η  επίδοση  προσφορών  που  άρχισε  πριν  από  την  ώρα  λήξης

αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. 

11.4  Η αποσφράγιση των προσφορών  γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή

του Δήμου Θηβαίων , κατά την ακόλουθη διαδικασία:

 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι , μονογράφονται δε και σφραγίζονται

από  την  επιτροπή   όλα  τα  δικαιολογητικά  και  τα  τεχνικά  στοιχεία  των προσφορών κατά

φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και

σφραγίζεται από την επιτροπή , στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί

η αξιολόγηση των τεχνικών  και λοιπών στοιχείων κάθε προσφοράς.

 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας ακολουθεί η αποσφράγιση

των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές.

Όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά

επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

Όσοι παρευρίσκονται  στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αξιολόγηση των προσφορών



12.1 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή

συνεδριάζει και ελέγχει τους κυρίως φακέλους των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς

που αποκλείονται.

Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και

δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο

διαγωνισμό.

Εφόσον το ζητήσει  η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ,  οι  συμμετέχοντες

οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών τους εντός εύλογου χρόνου

που θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή.

Κατόπιν  η  Επιτροπή  προχωρά  στο  άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται  αυτός  που προσφέρει  την χαμηλότερη τιμή για  κάθε κατηγορία

τροφίμων χωριστά, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων  3 και 4  της διακήρυξης

και  η  προσφορά  του  κρίνεται  αποδεκτή  με  βάση την  τεχνική  μελέτη  και  τους  όρους  της

διακήρυξης.

Προσφορές  που  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,

απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες,  με  απόφαση  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Προσφορές  που  δεν  φέρουν  την  υπογραφή  του  διαγωνιζομένου  ή  δεν  είναι

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

Επίσης,  προσφορές  που  παρουσιάζουν  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής  του

διαγωνισμού  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ  13ο

Ενστάσεις

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

της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

13.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την 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.

13.2  Κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ή  της  συμμετοχής

προμηθευτή  σε  αυτόν,  μόνο  από  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό  ή

αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και  για λόγους που

ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο,  στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού

υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την

ανακοίνωση  του  αποτελέσματος  του  αντίστοιχου  σταδίου.  Η  ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει

αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την  αξιολόγηση  των

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται

τελικά.

13.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και οι αποφάσεις της που

αφορούν στην  κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται  για  τη  νομιμότητά τους και  είναι

δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτός

ισχύει κάθε φορά.

13.4 Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  από  τους

προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κατακύρωση-Σύμβαση

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ξεχωριστά για κάθε κατηγορία τροφίμων,

στον προμηθευτή  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για την κάθε μία από αυτές.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.



Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή

να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152

του Ν.3463/06.

Θα υπογραφούν διαφορετικές συμβάσεις μεταξύ των αναδόχων και των φορέων ,

ήτοι του Δ.Ο.Θ και της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

Οι συμβάσεις θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 25

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα έχουν διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Παράδοση των τροφίμων

 Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται  τμηματικά,  σύμφωνα με τις ανάγκες του

Δ.Ο.Θ και της ΔΗ.Κ.Ε.Θ .

Ο  ανάδοχος  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  από  την  στιγμή  που  λαμβάνει  σχετική

εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα το πολύ τεσσάρων (4) ημερών, να εφοδιάσει την

Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων.

Η παράδοση θα γίνεται  στο χώρο των Υπηρεσιών του Δ.Ο.Θ (Παιδικοί  Σταθμοί

Θήβας και Βαγίων) και της ΔΗ.Κ.Ε.Θ (κεντρικά γραφεία, δημοτικοί κινηματογράφοι Θήβας),

όπως ειδικότερα θα εξειδικευτεί στην  κάθε σύμβαση.

Η μεταφορά και η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του

προμηθευτή,  με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα και ψυγεία,  τα οποία

πρέπει  να  είναι  καθαρά  και  απολυμασμένα  ,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί

μεταφοράς τροφίμων.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία και το χώρο υποδοχής των

τροφίμων για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον

δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα,  εκτός  αν  η  ημέρα  και  η  ώρα  της  παράδοσης  είναι

ορισμένη και τακτική.

Ο  Δ.ΟΘ  και  η  ΔΗ.Κ.Ε.Θ  δεν  υποχρεούνται  να  απορροφήσουν  όλη  την

προβλεπόμενη από τη μελέτη ποσότητα τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

16.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε

για  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την



κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από

αυτή  με  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Θήβας ή των Διοικητικών Συμβουλίων του

Δ.Ο.Θ και της ΔΗ.Κ.Ε.Θ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

16.2  Με  την  ίδια  διαδικασία,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την

σύμβαση, εφόσον δεν παραδίδει το τρόφιμα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15

της παρούσας.

16.3 Κατά  τα  λοιπά  σε  περίπτωση  που  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των τροφίμων  θα γίνεται από το φορέα που έχει υπογράψει

τις  συμβάσεις  (Δ.Ο.Θ  και  ΔΗ.Κ.Ε.Θ),  τμηματικά,  με  την  έκδοση  χρηματικών  ενταλμάτων

πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά .

Στα εντάλματα επιβάλλονται οι κρατήσεις του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Λήψη πληροφοριών – Δημοσίευση

 Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και αντίγραφα  της διακήρυξης διατίθενται από το

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3,

Τ.Κ. 32200, αρμόδιος υπάλληλος: Σοφία Χαριζάνη  τηλ: 2262 350 618).

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μία φορά στο Τεύχος Διακηρύξεων

Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης,  στις  ημερήσιες  οικονομικές

εφημερίδες  «Εφημερίδα  Δημοπρασιών  και  Πλειστηριασμών»  και  «Χρηματιστήριο»,  στις

ημερήσιες τοπικές εφημερίδες «Βοιωτική Ώρα» και  «Σκυτάλη» καθώς και στην εβδομαδιαία

τοπική εφημερίδα «Το Διάβημα». 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ή τους αναδόχους. 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι

διατάξεις  του  ν.  2286/95  και  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (υπ’αρ.  11389/93  Απόφασης  Υπουργού

Εσωτερικών), όπως αυτές ισχύουν.



                                                                                            Θήβα , 3-11-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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