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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
H Αντιδήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γευμάτων και αναλωσίμων υλικών στο πλαίσιο της
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της
Δημοτικής Επιχείρησης Α.Ε. με την επωνυμία “KΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε
Προοπτική, Α.Ε.-Ο.Τ.Α.”, με σκοπό την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργικό Καλοκαίρι
αθλητισμού – Πολιτισμού 2016, με τη λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για
την απασχόληση παιδιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας».
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.641,29 ευρώ
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Φ.Π.Α 13% και 24% και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων
Κ.Α. 00.6737.0005 με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 για δημιουργικό, αθλητικό-διαδραστικό καλοκαίρι»του σκέλους των εξόδων του
δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/νση Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας : Ελευθερίου Βενιζέλου 200 (Τ. Κ. 18756)
Τηλ. : 213-2074.702, 213-2074.699
Fax : 210-4633.375
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :
·Τα άρθρα 86,87 του Ν.3463/8-6-06 και τα άρθρα 58,59 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του
Δημάρχουκαι Αντιδημάρχων
·Την υπ' αριθμ.9/2016 απόφαση Δημάρχου που τροποποίησε την 335 / 2014, απόφαση
Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
·Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
· Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε
με το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».

· Την Π1/3305/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ (Β΄1789/12-11-2010) περί αύξησης
των χρηματικών ποσών του άρθρ. 2 (παρ. 5, 12, και 16) του Ν. 2286/95.
· Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
· Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
· Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
· Την ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
· Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
Άρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :
Α) Διακήρυξη δημοπρασίας
Β) Τεχνική Έκθεση
Γ) Τεχνικές προδιαγραφές
Δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Ε) Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου
200, 2ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Ιουνίουημέρα Πέμπτη και
ώρα 11.00 π.μέως 11.30 π.μδιάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις
προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι
και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση :
Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756 έως τις 14.30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Άρθρο 4ο
Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών) είναι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε. Δ.) σύμφωνα με το 46ο άρθρο της
Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α)
Η μελέτη και η διακήρυξη διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα
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Προμηθειών, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 2ος όροφος, τηλ. 213-2074.702, 213-2074.699, fax 2104633.375, Τ. Κ. 18756, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr
Άρθρο 5ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6)
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα
τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
Άρθρο 6ο
Προέλευση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας
παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Άρθρο 7ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7, άρθρο 157 Ν.4281/2014)
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε το 2 % επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς του Φ. Π. Α .
Η Εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης και στη συνέχεια θα
επιστραφεί στον ανάδοχο.
2.Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
του Βιοτεχνικού ή της
επαγγελματικής οργάνωσης περί εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
A. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους
έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και
B. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους
υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)
· Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως
φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής.
· Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή),
ενώ χρειάζεται να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.
· Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν δείγματα των ειδών τους.
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Άρθρο 8ο
Εγγυητική καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26, Ν.4281/2014 άρθρο 157 )
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας του προϊόντος χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της προμήθειας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων
και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αρ.11389/1993 απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών.
Άρθρο 9ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :
-Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως περιγράφονται στην σχετική παράγραφο
της παρούσας.
-Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών, τα σχέδια και τις υπόλοιπες
πληροφορίες όπως καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της μελέτης.
-Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά
-Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή
από τις 11.00 π.μμέχρι τις 11.30 π.μακριβώς ώρα .
Μετά τις 11.30 π.μώρα καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
-Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 10ο
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΤαχυδρομικήΔιεύθυνση
:Ελευθερίου Βενιζέλου 200,Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, έως τις 14.30 μ.μ.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με οποιοδήποτε τρόπο πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση σε δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσωπούμενου, εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του δεσμεύοντος την εταιρεία.
Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν
τροποποιήσεις αυτού όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.
Άρθρο 11ο
Προσφερόμενη τιμή - Τρόπος πληρωμής
11.1 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
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επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη
διακήρυξη.
11.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
11.3 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται
όροςπερί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της
σύμβασης.
Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται από την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου στο όνομα του προμηθευτή, μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2)μηνών από την επόμενη της διενέργειας
του Διαγωνισμού.
Άρθρο 13ο
Αξιολόγηση προσφορών -Ανάδειξη μειοδότη
Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερομένων ειδών από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και
κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην
τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά
προκρίνεται.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή και η ποιότητα ανά είδος, σύμφωνα με τα δείγματα
που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της
υπ. αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός αξιολογούνται ισότιμα, ο ανάδοχος θα επιλεγεί με
κλήρωση.
Άρθρο 14ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29)
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της όμως, η σύμβαση
θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα εφ’ όσον ο προμηθευτής παραδώσει το σύνολο του συμβατικού
αντικειμένου πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω οριζόμενου χρονικού διαστήματος.
Ο μειοδότης, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο γραφείο
προμηθειών του Δήμου, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, για να
υπογράψει την σύμβαση, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσέλθει έγκαιρα να
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά
περίπτωση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 34 & 35 της απόφασης 11389/1993 του ΥΠ. ΕΣ. και η Επιτροπή καλεί τους επόμενους
κατά σειρά συμμετέχοντες.
Η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης και εν συνεχεία της
σύμβασης, αλλιώς υπόκειται σε κυρώσεις από την υπηρεσία και αν δεν συμμορφωθεί διακόπτεται
η σύμβαση σε βάρους του.
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και
να πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές αγορανομικές κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών. Όλα τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι άρτια συσκευασμένα.
Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εφόσον η προμήθεια δεν είναι
σύμφωνη με την μελέτη και τα δείγματα που προσκομίσθηκαν για το διαγωνισμό.
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη και οι προϋπολογισθείσες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται
να αυξομειώνονται αν αυτό κριθεί αναγκαίο, υπό τον όρο να μην υπερβούν το συνολικό
συμβατικό τίμημα
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται καθημερινά και σύμφωνα με παραγγελία του Δήμου,
στους χώρους που θα ορίσει ο Δήμος, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παραλαβή
των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, παρουσία του
αναδόχου. Ο προμηθευτής για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει την προμήθεια
επικαλούμενος οποιοδήποτε κώλυμα ή ανωτέρα βία. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να προτείνει την
αντικατάστασή των παραλαμβανομένων ειδών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο
πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της - από της ιδίας οριζόμενης - ευλόγου προθεσμίας, ο
Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι
σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης, αλλιώς υπόκειται σε κυρώσεις από την υπηρεσία και αν
δε συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στείλει
δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον ποιοτικό έλεγχο.
Άρθρο 15ο
Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η
διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
Άρθρο 16ο
Φόροι – τέλη - κρατήσεις - εισφορές
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ.
Άρθρο 17ο
Τελικές Διατάξεις
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95
και της υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύουν. Οι
διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια Πειραιά.
Άρθρο 18ο
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 5
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της
διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.keratsini-drapetsona.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με την παρ. 46 του
Ν.3801/09
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
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