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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

    Ο ∆ήµαρχος Ορχοµενού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), η 
προµήθεια: ειδών τροφίµων σίτισης (διάφορα τρόφιµα παντοπωλείου, κρεοπωλείου, 
οπωροπωλείου, αρτοποιείου) και αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου, είδη 
καθαριότητας και γάλατος εργαζοµένων, για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Παιδικού 
Σταθµού και του ∆ήµου Ορχοµενού.  Οι όροι του διαγωνισµού είναι οι εξής: 
 

 
Άρθρο 1ο 

∆απάνη 
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι είκοσι ένα χιλιάδες 
εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (21.987,65 €) συν ΦΠΑ  13% & 23%. 
 

 
Άρθρο 2ο 

Πληροφορίες 
Τα έγγραφα της προµήθειας, δηλαδή το κείµενο της ∆ιακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 1/2015 
Μελέτης, µπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του ∆ήµου  Ορχοµενού. (∆/νση: 28ης 
Οκτωβρίου 50, Ορχοµενός, Τ.Κ. 32300)                                                                    
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2261351108. Αρµόδιος υπάλληλος:  Κωστάκου Γεωργία 

 
 

Άρθρο 3ο 
Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών 
Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο 
µέχρι την ηµέρα της αποσφράγισης των προσφορών που θα γίνει στις 03/12/2015 στις 
11:30 µ.µ στα γραφεία του ∆ήµου (λήξη υποβολής προσφορών),  αυτοπροσώπως ή µέσω 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον ∆ήµο, στη ∆ιεύθυνση:  ∆ήµος  
Ορχοµενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Ορχοµενός 32300,  µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη 
ηµέρα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός καταστεί άγονος ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί 
στις 10/12/2015 την ίδια ώρα και ίδιο µέρος.  
Τα στοιχεία  και το νοµικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισµού ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 4ο 

Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 5ο 
Προέλευση 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, εγχώριας 
ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προµηθευτές 
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που αντιπροσωπεύουν εργοστάσια ελληνικά ή της αλλοδαπής, προσκοµίζοντας έγγραφο 
περί της αντιπροσώπευσης και περί αποδοχής εκτέλεσης της προµήθειας από τα 
εργοστάσια κατασκευής των προσφερόµενων ειδών.  
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 
Άρθρο 6ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαµβάνει 
µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά: 
α). Οι Έλληνες πολίτες. 
 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% (άρθρο 157 
ν.4281/2014) επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 
χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 439,75 € ή 2% επί του συνόλου της ενδεικτικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης ανά οµάδα-κατηγορία των προϊόντων όπως αυτές αναφέρονται στην µελέτη. 
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
 
β). Τα νοµικά πρόσωπα.  
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.   
 
γ). Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις 
προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Επίσης,  οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καµία επιφύλαξη. 

2. Υπεύθυνη  δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να 
παραδώσει σε καλή κατάσταση τα υπό προµήθεια είδη σε σηµεία που θα υποδειχθούν από 
το ∆ήµο. 

3. Αναλυτική δήλωση κατά άρθρο για την συµµόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
  

Στις καταστάσεις προµηθειών πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του 
∆ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν. 
 

 
Άρθρο 7ο 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών      
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 

3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού. 
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4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων  
του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα 
που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 
από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε 
την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσµα. 

6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
  α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
  β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προµήθεια.  
  γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
  δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Άρθρο 8ο 

Προσφορές 
 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, 
ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 7 της παρούσης. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής 
( περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά): 
 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και 
η εγγύηση συµµετοχής.  

1. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

3. Εφ’ όσον ο διαγωνιζόµενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει µε ποινή 
αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές κάθε  εναλλακτικά προσφερόµενου µοντέλου να 
τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις των κυρίως 
φακέλων και επιπλέον την ένδειξη εναλλακτική προσφορά  1, εναλλακτική προσφορά 2. 
∆ηλαδή σε περίπτωση δύο εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο φάκελοι 
οικονοµικών προσφορών. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 
και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την 
τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων 
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από 
τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται 
από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον 
της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
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Άρθρο 9ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δύο (2) µήνες από 
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν 
να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 3. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

Άρθρο 10ο 
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές 
           Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 Από τον ίδιο διαγωνιζόµενο µπορεί να επιδοθούν το πολύ µέχρι δύο εναλλακτικές 
προσφορές, σαφώς διακεκριµένες µεταξύ τους. 
 Σε περίπτωση ύπαρξης  περισσοτέρων των δύο προσφορών η επιτροπή 
διαγωνισµού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση 
παρουσία του διαγωνιζόµενου. 
 

 
Άρθρο 11ο 

Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύµβασης 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 
 β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' 
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 διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στο δηµοτικό συµβούλιο που 
αποφαίνεται τελικά. 
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 12ο 
Προσφερόµενη τιµή 
1. Ο ∆ήµος θα δεχθεί προσφορά για όλες µαζί τις οµάδες-κατηγορίες των προϊόντων ή και 

για κάθε µία ξεχωριστά. Προσφορά που δεν περιλαµβάνει όλα τα υλικά µιας οµάδας δεν 
θα γίνει αποδεκτή. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 
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κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στο ∆ήµο, όπως 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 
 
 

Άρθρο 13ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και  
ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 
όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά  διαγωνισµό που γίνεται 
µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, 
µονογράφεται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα 
στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. 
 2.  Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 3. Σε χωριστή συνεδρίαση του αρµοδίου οργάνου και παρουσία των διαγωνιζόµενων 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο 
προσφέρων µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
 
 

Άρθρο 14ο 
∆ασµοί 
    Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
 

 
Άρθρο 15ο 

∆ηµοσίευση 
 Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του ∆ήµου και ευρίσκεται στην 
διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί µια φορά και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του 5ου άρθρου  της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του 
Ν.2741/99  § 6γ.Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν  τον ανάδοχο. 
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