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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 65η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 4-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 548/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 4 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 64016/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και
ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋) 4)Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) 6)
Σταυρούλα Βαρλά (αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Ελένη̋ Καπουσίζογλου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Γεώργιο̋
Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋, εισηγήθηκε την ένταξη του Ε.Η.Δ. θέματο̋ του στην
ημερήσια διάταξη και το σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή και τη συζήτησή του ω̋
κατεπείγον.
Στη συνέχεια εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ 64741/112-2017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το
οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διενέργεια τη̋ προμήθεια̋, τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋,
του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και την διάθεση τη̋ σχετική̋ πίστωση̋ για τη σίτιση των μαθητών
μουσικού & Καλλιτεχνικού Γυμνασίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το σχολικό έτο̋
2017-2018 σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016, τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Η δαπάνη θα ανέλθει έω̋ το ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0040 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτο̋ 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο
Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
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1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Tι̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016 παρ.9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006
3.Τo άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
καθώ̋ και τη σχετική νομολογία που αναφέρεται στη διακήρυξη
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋ έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διενέργεια τη̋ προμήθεια̋, τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋, του̋ όρου̋ τη̋
κάτωθι διακήρυξη̋ και τη διάθεση τη̋ σχετική̋ πίστωση̋ για τη σίτιση των μαθητών Μουσικού &
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το σχολικό έτο̋ 2017-2018.

●Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 65.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0040 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτου̋ 2017.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ η δημόσια
σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋ για την σίτιση των μαθητών
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το σχολικό έτο̋
2017-2018», προϋπολογισμού 65.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη τη̋ προμήθεια̋ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0040 και τίτλο «δαπάνε̋ για τη
σίτιση των μαθητών μουσικού & Καλλιτεχνικού Γυμνασίου» του σκέλου̋ των εξόδων του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2017.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρε̋ από την ημερομηνία
δημοσίευση̋ τη̋ προκήρυξη̋ σύμβαση̋ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και
121(παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη̋ πρόσβαση στα
έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.
Η κατακύρωση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληροί τι̋ ακριβεί̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και την ποιότητα όπω̋ περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη.
Η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνει με προσκόμιση σφραγισμένων προσφορών με συμπλήρωση
του εντύπου προσφορά̋ τη̋ υπηρεσία̋, ή έντυπο προσφορά̋ του προμηθευτή με την ίδια δομή με
το έντυπο τη̋ υπηρεσία̋ και μετά από αξιολόγηση.
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Στοιχεία αναθέτουσα̋ αρχή̋
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 997880950 Δ.Ο.Υ. Ε΄Πειραιά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελευθερίου Βενιζέλου 200 – 18756 Κερατσίνι
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213.2074699 – 213.2074755
ΦΑΞ: 210.4633375
Άρθρο 1
Ισχύουσε̋ διατάξει̋
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·
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·

·
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·
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·

·

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση τη̋ εν λόγω δημόσια̋ σύμβαση̋ διέπεται
από τι̋ διατάξει̋:
Τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπω̋ προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Τη̋ παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπω̋ αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Των άρθρων 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋
Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» .
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» ιδίω̋ των
άρθρων 7 και 13 έω̋ 15.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋».
Του άρθρο 4 τη̋ ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδι-κότερων
θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋».
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋
Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Των παραγρ. 1-2 τη̋ Κ.Υ.Α. µε αριθ. Γ2/3732/88 (ΦΕΚ 767 Β΄) «Δωρεάν σίτιση µαθητών των
µουσικών Γυµνασίων» ήτοι «α. Μαθητέ̋ που φοιτούν σε µουσικό γυµνάσιο σιτίζονται δωρεάν
στο σχολείο αυτό. β. Για τη δωρεάν αυτή σίτιση εξουσιοδοτείται ο οικείο̋ Νοµάρχη̋ όπου
εδρεύει το µουσικό γ/σιο στο οποίο φοιτούν οι µαθητέ̋ αυτοί, να προβαίνει µε απόφασή του,
κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού ή απευθεία̋, χωρί̋ µειοδοτικό διαγωνισµό λόγω του
κατεπείγοντο̋, στην ανάθεση σε επιχείρηση τη̋ προµήθεια̋ πλήρου̋ µεσηµβρινού γεύµατο̋ για
του̋ µαθητέ̋.»
Του άρθρου 2 παρ.9 εδαφ. β του Ν. 1566/85 «Δοµή και λειτουργία τη̋ πρωτοβάθµια̋ και
δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ και άλλε̋ διατάξει̋» όπω̋ προστέθηκε από την παρ. 1 άρθ. 14 ν.
1771/88 ΦΕΚ Α 71 ήτοι «Μαθητέ̋ που φοιτούν σε αθλητικό ή µουσικό γυµνάσιο ή λύκειο,
µπορούν να µεταφέρονται από την κατοικία του̋ στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται
δωρεάν ή και να διαµένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο».
Του άρθρου 94 παραγρ.4. εδαφ.18 του Ν. 3852/10 «Περίληψη Νέα Αρχιτεκτονική τη̋
Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωµένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραµµα Καλλικράτη̋» αναφορικά µε τι̋
αρµοδιότητε̋ οι οποίε̋ µεταφέρθηκαν στου̋ δήµου ήτοι «Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο
διαµονή̋ στο σχολείο φοίτηση̋, περιλαµβανοµένη̋ τη̋ µεταφορά̋ των µαθητών σχολείων
ειδική̋ αγωγή̋, καθώ̋ και τη̋ µεταφορά̋ και σίτιση̋ µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και
λυκείων».
Του άρθρου 8 του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206 Α/26-10-2012), «Κύρωση τη̋ Πράξη̋ Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτο̋ 2012-2013 (Α΄ 171)», µεταφορά
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αρµοδιότητα̋ στι̋ Περιφέρειε̋ και άλλε̋ διατάξει̋». Όπου αναφέρεται ότι «Άρθρο όγδοο: Το
εδάφιο 18 τη̋ παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) από 1.7.2013 καταργείται».
Του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσε̋ ρυθµίσει̋
αρµοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών» ήτοι 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο 18, µε ισχύ από 1.7.2013, ω̋ εξή̋: «Η σίτιση µαθητών µουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων.»
Όλων τω προ̋ προµήθεια προϊόντων για την παρασκευή του συσσιτίου καθώ̋ και οι µονάδε̋
παραγωγή̋, συσκευασία̋ ή διανοµή του̋ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ Κ.Υ.Α.
15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/ τ. Β΄) και µε του̋ κανονισµού̋ Ε.Κ. 178/2002 852/2004,
853/2004, 854/2004, 882/2004 στου̋ οποίου̋ περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσει̋.
Την υπ’ αριθμ. 1002/2017 Α.Α.Υ. απόφαση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ η οποία καταχωρήθηκε
στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου.
Την σχετική Μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Πολιτισμού- Αθλητισμού & Παιδεία̋ & Δια Βίου Μάθηση̋
του Δήμου
Τη̋ με αριθμό 548/2017 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ περί έγκριση̋ διάθεση̋
πίστωση̋, περί έγκριση̋ διενέργεια̋ τη̋ προμήθεια̋, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξη̋.
Τι̋ υπ΄ αριθ. 126/2017 και 135/2017 Αποφάσει̋ Δημάρχου, περί ανάθεση̋ αρμοδιοτήτων
στου̋ Αντιδημάρχου̋.
Άρθρο 2
Χρόνο̋ και τόπο̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, Ελευθερίου Βενιζέλου 200,
1ο̋ όροφο̋, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στι̋ 28/12/2017 ημέρα Πέμπτη και η
παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στι̋ 10.00 π.μ και θα λήξει στι̋ 10.30 π.μ.
Κατά το ανωτέρω διάστημα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τι̋ προσφορέ̋ του̋
αυτοπροσώπω̋ ή μέσω νομίμω̋ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργεια̋ του
διαγωνισμού, η οποία θα τι̋ αποσφραγίσει. Επίση̋, οι προσφορέ̋ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και ημερομηνία τη̋ διεξαγωγή̋
του διαγωνισμού και ώρα 10.30 π.μ στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου,
Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία
προσφορά.

Άρθρο 3
Τρόπο̋ λήψη̋ των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί
όρων διακήρυξη̋
1. Οι οικονομικοί φορεί̋ που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν
να λάβουν γνώση του πλήρου̋ τεύχου̋ τη̋ διακήρυξη̋ σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσει̋ για τον παρόντα διαγωνισμό στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ο̋ όροφο̋ Τμήμα Προμηθειών
τηλέφωνα:2132074699, 2132074702, 2132074755Fax: 210-4633375, τι̋ εργάσιμε̋ μέρε̋ και ώρε̋,
μετά τη δημοσίευση τη̋ διακήρυξη̋.
Άρθρο 4
Δικαιούμενοι συμμετοχή̋ στον διαγωνισμό.
Για την παρούσα προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί φορεί̋:
α) Έλληνε̋ Πολίτε̋ ή αλλοδαποί
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσει̋ δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση
εφόσον η λήψη ορισμένη̋ νομική̋ μορφή̋ είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.
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Άρθρο 5
Στοιχεία του διαγωνισμού
Τα στοιχεία τη̋ σύμβαση̋ τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύο̋ του̋) είναι :
- Η διακήρυξη τη̋ δημοπρασία̋
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
- Ο ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ τιμολόγιο
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφορά̋
Άρθρο 6
Γλώσσα σύνταξη̋ των προσφορών
1. Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α' 188).
2. Μέρο̋ των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε ξένη γλώσσα και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγηση̋
των τεχνικών προσφορών.
Ω̋ επίσημε̋ μεταφράσει̋ χαρακτηρίζονται οι μεταφράσει̋ που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώ̋ και αυτέ̋ που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προ̋
τούτο πρόσωπα.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συμμετοχή̋
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχή̋ στο συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
του̋, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξή̋ δικαιολογητικά:
1. Τ.Ε.Υ.Δ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16
συμπληρωμένο στι̋ ακόλουθε̋ ενότητε̋ του (όπω̋ διαμορφώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου1 ) :
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα ( τον προσφέροντα )
Α. Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίε̋ σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπω̋ προστέθηκε με την
περ.1 τη̋ παρ. α του άρθρου 39 του Ν.4488/2017
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια Επιλογή̋
Α. Καταλληλόλητα
ΜΕΡΟΣ VΙ : Τελικέ̋ Δηλώσει̋
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ :
ü Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ δεν έχουν καταδικαστεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του
άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι :
· Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματο̋.
1

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):
Για κάθε μία διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋
σύμβαση̋, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋/αναθέτοντε̋ φορεί̋ προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με του̋ όρου̋ που
αναφέρονται στην προκήρυξη.
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Δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋
δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
μελών τη̋ Ένωση̋ και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋
δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα, καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 τη̋ Σύμβαση̋ για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋ όπω̋
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋ πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ ή ηθική αυτουργία̋ ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋ όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋,
κατά το Άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του
χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋
δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
Παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋
Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων τη̋ , καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν.4198/2013
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είναι ενήμεροι ω̋
προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋, που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋
(κυρία̋ και επικουρική̋), αναφέροντα̋ όλου̋ του̋ φορεί̋ στου̋ οποίου̋ καταβάλουν
εισφορέ̋ κυρία̋ και επικουρική̋ ασφάλιση̋, καθώ̋ και ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋
φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.
Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋
ή αίτηση̋ συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋
εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν
αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋
εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσει̋ πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και την ημερομηνία
διενέργεια̋ του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντα̋ ρητά
την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν
(ρητά κατονομαζόμενε̋), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του̋,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση( δεν
αφορά
συνεταιρισμού̋).
Δηλώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ποιότητα̋ κατά ISO 9001 & ISO 22000
ή ισοδύναμα αυτών.

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπηση̋ νομικού προσώπου, ο υπογράφων το ΤΕΥΔ θα είναι ο νόμιμο̋
εκπρόσωπο̋.
Διευκρινίζουμε ότι:
Α. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου σχετικά με τo ποινικό μητρώο αφορά ιδίω̋:
- Φυσικά πρόσωπα ( για ατομικέ̋ επιχειρήσει̋)
- Του̋ διαχειριστέ̋ των εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.)
- Του̋ διαχειριστέ̋ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

ΑΔΑ: 63ΩΚΩΕΣ-Ν8Ω

-

Του̋ διαχειριστέ̋ των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε),
Τον Διευθύνοντα σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
Στι̋ περιπτώσει̋ συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση ένωση̋ η υποχρέωση αφορά του̋ φορεί̋ που την αποτελούν κατά την έννοια
των παραπάνω.
Εγγυήσει̋

1. Εγγύηση συμμετοχή̋
Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ περίπτωση̋ α΄ τη̋ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συμμετοχή̋ σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

α)
β)
γ)

δ)

ε)

ζ)

2.Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ αξία̋ τη̋
σύμβαση̋, εκτό̋ Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει στην περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋,
όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγυητική καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόντων
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από του̋ δύο συμβαλλόμενου̋.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση,
η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη τη̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋
Συμφωνία̋ περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν,
σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋
επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοση̋,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,

του̋ όρου̋ ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του δικαιώματο̋
τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλο̋ χαρτοσήμου.
η) τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋,
ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά
ή μερικά εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου .
Όσον αφορά το χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, αυτό̋ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο̋
από τον συμβατικό χρόνο παράδοση̋, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμο̋
υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνε̋.
Οι υπηρεσίε̋ του δήμου επικοινωνούν με του̋ φορεί̋ που έχουν εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ επιστολέ̋
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά του̋.
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Άρθρο 9
Τρόπο̋ υποβολή̋ και σύνταξη̋ προσφορών
1. Οι προσφορέ̋ των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφω̋. Η υποβολή μόνο μία̋
προσφορά̋ δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ του διαγωνισμού και την ανάθεση
τη̋ σύμβαση̋.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν εγγράφω̋ προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την
παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε
σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον κυρίω̋ σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώ̋ με κεφαλαία
γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρη̋ τίτλο̋ του Δήμου.
γ) Ο πλήρη̋ τίτλο̋ και ο αριθμό̋ τη̋ διακήρυξη̋.
δ) Η ημερομηνία διενέργεια̋ του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμό̋
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία̋ (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωση̋ οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των
μελών τη̋, καθώ̋ και τα στοιχεία του εκπροσώπου του̋.
4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω κυρίω̋ φακέλου ορίζονται ω̋ εξή̋:
α) Ένα̋ (1) χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ »
β) Ένα̋ (1) χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋ με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένα̋ (1) χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
5. Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το
άρθρο7τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋(δικαιολογητικά συμμετοχή̋).
6. Στον φάκελο « Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών
στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋.
7. Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
συμμετέχοντο̋ στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα
από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
8. Οι τιμέ̋ πρέπει να περιλαμβάνουν τι̋ ενδεχόμενε̋ υπέρ τρίτων κρατήσει̋ ω̋ και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπω̋ προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτό̋ του Φ.Π.Α., ο οποίο̋ θα αναφέρεται χωριστά.
Η συνολική τιμή χωρί̋ Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
9. Προσφορέ̋ που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία,
αποσφραγίζονται όλε̋ μαζί μετά τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορών.

10. Μετά την κατάθεση τη̋ προσφορά̋ δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ προσφορά̋. Διευκρινίσει̋ δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτήν. Από τι̋ διευκρινίσει̋ που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνε̋ που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία
αξιολόγηση̋ των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφω̋ του̋ προσφέροντε̋ να
διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τη̋ προσφορά̋ του̋ (δικαιολογητικά συμμετοχή̋, τεχνική
ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τι̋
ασάφειε̋, επουσιώδει̋ πλημμέλειε̋ ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση, ιδίω̋ δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασία̋
και σήμανση̋ του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχή̋, λεκτικέ̋
και φραστικέ̋ αποκλίσει̋ των εγγράφων τη̋ προσφορά̋ από την ορολογία των εγγράφων τη̋
σύμβαση̋, που δεν επιφέρουν έννομε̋ συνέπειε̋ ω̋ προ̋ το περιεχόμενό του̋, ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα
νομιμοποιητικά στοιχεία.
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Άρθρο 10
Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών
1. Οι προσφορέ̋ των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του̋ διαγωνιζόμενου̋ για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών από την επομένη τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη.
Άρθρο 11
Εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋
Δεν γίνονται δεκτέ̋ με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋, καθώ̋ και όσε̋ αναφέρονται
σε μέρο̋ τη̋ προσαραχθείσα̋ ποσότητα̋ εκάστου είδου̋.
Άρθρο 12
Ενστάσει̋ προ τη̋ υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋
1. Ενστάσει̋ υποβάλλονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ κατά τη̋ διακήρυξη̋ του διαγωνισμού ή
τη̋ νομιμότητα̋ διενέργειά̋ του, ω̋ εξή̋:
α) Κατά τη̋ διακήρυξη̋ του διαγωνισμού, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, β) Κατά πράξη̋ τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ( ω̋ ισχύουν).
Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋
(προϋπολογισθείσα̋ αξία̋) τη̋ σύμβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική
Επιτροπή.
2. Ενστάσει̋ που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλου̋ από του̋ προαναφερόμενου̋ λόγου̋
πριν την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ δεν γίνονται δεκτέ̋.
3. Ενστάσει̋ που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ω̋ μη υποβληθείσε̋.
Άρθρο 13
Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπω̋ καθορίζεται στη μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσει̋ ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτό̋
από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο σχολείο, όπω̋ προβλέπεται στα έγγραφα τη̋
σύμβαση̋.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
Η τιμή θα είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια τη̋ σύμβαση̋.
Γι’ αυτό προσφορά με τιμέ̋ μη σταθερέ̋ απορρίπτεται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμηση̋ ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ω̋
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋ διαγωνισμού.
Προσφορέ̋ που παρουσιάζουν, κατά την κρίση τη̋ Επιτροπή̋ διαγωνισμού, ουσιώδει̋ αποκλίσει̋
από του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των φακέλων, δικαιολογητικών συμμετοχή̋, τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση τη̋
Επιτροπή̋ διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών
την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμω̋ εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του̋, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτού̋.

3. Μονογράφονται οι φάκελοι με τι̋ ενδείξει̋ "Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋", "Τεχνική Προσφορά"
και "Οικονομική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελο̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και ο φάκελο̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό και η τεχνική προσφορά , ανά φύλλο.
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη τη̋ Επιτροπή̋
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ σύμφωνα με του̋
όρου̋ των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋ και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτέ̋ και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεση̋. Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη τη̋
Επιτροπή̋.
Στη συνέχεια δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα
μέλη τη̋ Επιτροπή̋ και φυλάσσονται .
Μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋ των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών. Για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋, οι φάκελοι τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά τη̋ απόφαση̋
απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ ενδίκων μέσων
κατ’ αυτή̋ ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. Η επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρακτικό.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, η οποία κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋.
5. Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 15
Δικαιολογητικά κατακύρωση̋
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφω̋ τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει
εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών, σε περίπτωση αδυναμία̋ και κατόπιν αιτήματο̋ του
αναδόχου και έγκριση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ παρατείνεται στο διάστημα που προβλέπει ο
νόμο̋, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 7 τη̋ παρούσα̋, ω̋
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋.
Αν στι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ που διέπουν την έκδοσή του̋, δεν προβλέπεται χρόνο̋
ισχύο̋ των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία
έκδοση̋ εντό̋ ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται τη̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋
των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είναι τα ακόλουθα:
·
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, παιδική εργασία και άλλε̋
μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικέ̋
αποφάσει̋, οι συμμετέχοντε̋ θα πρέπει να προσκομίσουν τι̋ αναφερόμενε̋ σε αυτό
καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋.
·
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλου̋ του̋ οργανισμού̋
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ στου̋ οποίου̋ οφείλει να καταβάλλει εισφορέ̋ τόσο για τα μέλη του
όσο για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο τη̋ επιχείρηση̋.
·
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (ασφαλιστικέ̋ ενημερότητε̋)
τόσο για του̋ ίδιου̋ του̋ εργοδότε̋ όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτού̋
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε αυτού̋ του̋
οργανισμού̋ .
· Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋ (φορολογική ενημερότητα).
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·

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋.
· πιστοποιητικό εγγραφή̋ σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη
χώρα εγκατάστασή̋ του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να
προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητά̋ του,
σχετικό με αυτό τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋.
· Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμο̋
εκπρόσωπο̋ όσο και τα μέλη του Δ.Σ. για εταιρείε̋ (π.χ. ΦΕΚ ίδρυση̋ και οι τροποποιήσει̋
του κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη
μορφή τη̋ εταιρεία̋). Για τι̋ ατομικέ̋ επιχειρήσει̋, απαιτείται υποβολή του δελτίου
αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξη̋
δραστηριότητα̋/επιτηδευματία (ή/και μεταβολέ̋ αυτού) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
· Πιστοποιητικά ποιότητα̋ κατά ISO 9001 & ISO 22000 ή ισοδύναμα αυτών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασή̋ του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τη̋ χώρα̋ που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (ασφαλιστικέ̋ ενημερότητε̋), από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν την καταβολή
των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε αυτού̋ του̋ οργανισμού̋ .
Οι ομόρρυθμε̋ εταιρείε̋ (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋
ασφάλιση̋ τόσο για όλα τα μέλη του̋ όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό
Οι ετερόρρυθμε̋ εταιρείε̋ (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋
ασφάλιση̋ μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη του̋ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό.
Οι εταιρείε̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ των διαχειριστών του̋ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό.
Οι ιδιωτικέ̋ κεφαλαιουχικέ̋ επιχειρήσει̋ (Ι.Κ.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ των διαχειριστών του̋ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋
προσωπικό.
Οι ανώνυμε̋ εταιρείε̋ (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋
ασφάλιση̋ για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του̋ εκτό̋ αν έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίο̋ παραδίδεται εμπρόθεσμα
στην Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που
υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντό̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει τον χρόνο εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώ̋ και κατ΄
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρε̋.
Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋ ή δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μια̋ ή περισσότερων από τι̋ απαιτήσει̋ των
κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋, ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμή̋, χωρί̋ να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που
απορρίφθηκε. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεση̋ ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφαση̋
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ω̋ εκπτώτου είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋
είτε κατακύρωση̋ τη̋ σύμβαση̋. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.

ΑΔΑ: 63ΩΚΩΕΣ-Ν8Ω

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
8. Προσφορέ̋ που παρουσιάζουν, κατά την κρίση τη̋ Επιτροπή̋ αξιολόγηση̋, ουσιώδει̋ αποκλίσει̋
από του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η
σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική̋ για έλεγχο νομιμότητα̋. Η
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύο̋ των
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν το αποδεχθεί και ο μειοδότη̋.
Άρθρο 16
Κρίση αποτελέσματο̋ διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ του αποτελέσματο̋ του διαγωνισμού με γνωμοδότησή τη̋ προ̋ την
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση τη̋ προμήθεια̋, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματο̋ και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωση̋ μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 17
Ανακοίνωση κατακύρωση̋ και υπογραφή σύμβαση̋
1. Η απόφαση κατακύρωση̋ δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά τη̋, εφόσον ο Δήμο̋ δεν την
κοινοποιήσει σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋.
2. Ο Δήμο̋ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε
διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμο̋ και πάντω̋ εντό̋ των προθεσμιών που ορίζει ο νόμο̋,
από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτο̋ και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται.
Άρθρο 18
Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
Η προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ σίτιση̋ μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
ορίζεται η λήξη τη̋ σχολική̋ χρονιά̋ 2017-2018 (Μάιο̋ 2018).
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή του συμφωνητικού ο προμηθευτή̋
υποχρεούται να παραδίδει τα φαγητά σύμφωνα με το Πρόγραμμα του πίνακα σε μερίδε̋, στον
κατάλληλο για το σκοπό χώρο και στην ώρα που θα του υποδείξει ο Διευθυντή̋ του σχολείου και να
περιμένει για την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ του φαγητού, την συλλογή των απορριμμάτων και τον
καθαρισμό των χώρων που προσφέρεται το φαγητό.
Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται από τον διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου .Οι σχετικέ̋
καταστάσει̋ με τον αριθμό και το είδο̋ των γευμάτων θα αποστέλλονται στο Τμήμα Παιδεία̋ και δια
βίου Μάθηση̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδεία̋ .
Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούμενο̋ έλεγχο̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση .
Οι κυρώσει̋ που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση τη̋ προμήθεια̋ είναι αυτέ̋ που ορίζονται
στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Οι διαμορφούμενε̋ ανάγκε̋ του σχολείου μπορούν να μετατρέψουν τι̋ ποσότητε̋ των ειδών, χωρί̋
να αλλάζει η τιμή τη̋ προσφορά̋ και το συνολικό συμβατικό ποσό τη̋ σχετική̋ δαπάνη̋, εφόσον δεν
υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.
Άρθρο 19
Διάρκεια σύμβαση̋
Η ανάθεση θα αφορά στην «προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋ για την σίτιση των μαθητών
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το σχολικό έτο̋
2017-2018», η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται από την αµέσω̋ επόµενη µέρα υπογραφή̋ του
συμφωνητικού έω̋ 30/05/2018 , ήτοι 75 ηµέρε̋ του σχολικού έτου̋ 2018. Η χρηµατοδότηση θα
γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Οικονοµικών ΟΤΑ, Τµήµα Οικονοµική̋ Διοίκηση̋ ΟΤΑ.
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Η Δ/νση του σχολείου έχει το δικαίωµα τη̋ αναστολή̋ τη̋ σίτιση̋ σε ηµέρε̋ αργιών, εορτών,
καταλήψεων κλπ ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών
λόγων µειωµένου ωραρίου λειτουργία̋ του σχολείου όπω̋ σε περιόδου̋ εξετάσεων, εκδροµών
κλπ, σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή.
Άρθρο 20
Τρόπο̋ Πληρωμή̋
1. Η πληρωμή τη̋ αξία̋ των υπό προμήθεια ειδών τη̋ παρούσα̋ θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη
διάρκεια τη̋ σύμβαση̋
2. Εφόσον ο ανάδοχο̋ εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τι̋ υποχρεώσει̋ του,
εκδίδει τιμολόγιο, για τα γεύματα που έχει παραδώσει και εκδίδεται για το λόγο αυτό το αντίστοιχο
πρωτόκολλο παραλαβή̋ .
3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμή̋ ελέγχονται από τι̋ αρμόδιε̋ δημοτικέ̋ υπηρεσίε̋.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικέ̋
διατάξει̋.
Άρθρο 21
Κανόνε̋ Δημοσιότητα̋ τη̋ Διακήρυξη̋ - Κρατήσει̋
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη τη̋ παρούσα̋ θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 όπω̋
τροποποιήθηκε και ισχύει και στον τύπο.
Τον ανάδοχο τη̋ προμήθεια̋ βαρύνουν όλε̋ οι νόμιμε̋ κρατήσει̋ (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
για του̋ Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορέ̋ κλπ. καθώ̋ και οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋.
Σε περίπτωση άρνησή̋ του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικέ̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 22
Τεκμήριο για συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενο̋ και κάθε μέλο̋
του (σε περίπτωση ένωση̋-κοινοπραξία̋) έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρω̋ του̋ όρου̋
τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και των τευχών που τη συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την αναφερόμενη
νομοθεσία.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη
διαδικασία ανάθεση̋
Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
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-

Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κωδικό̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6641
Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικό̋: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200/ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ/18756
Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΑΝΘΗ
Τηλέφωνο: 213-2074702, 213-2074699
Ηλ. ταχυδρομείο: ntseretzoulia@keratsini.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.keratsini-drapetsona.gr

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Προμήθεια
πλήρου̋ γεύματο̋ για τη σίτιση των μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ για το σχολικό έτο̋ 2017-2018» CPV: 15894210-6
- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ: ………
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : Προμήθειε̋
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξη̋ σχετικών τμημάτων:
Οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ μπορούν να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δώσουν προσφορά και για μέρο̋ των ειδών που περιγράφονται στη
μελέτη, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα εκάστου είδου̋.
- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
Αριθμό̋ διακήρυξη̋: …..

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώριση̋:

Απάντηση:

Πλήρη̋ Επωνυμία:
Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάσταση̋ του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίηση̋, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικέ̋ πληροφορίε̋:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;

Τρόπο̋ συμμετοχή̋:

Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ από κοινού με
άλλου̋4;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋ εμπλεκόμενου̋
οικονομικού̋ φορεί̋.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλή̋, υπεύθυνο̋ για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋

α) [……]
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που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋ συμμετέχουσα̋
ένωση̋ ή κοινοπραξία̋.

β) [……]

γ) [……]

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋
διαδικασία̋ ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννηση̋ εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ τη̋, την
έκταση, τον σκοπό …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικό̋ φορέα̋
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ απαιτούνται
ρητώ̋ από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρο̋ τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ υπό
μορφή υπεργολαβία̋;

[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
τη̋ σύμβαση̋ που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιο̋ οικονομικό̋
φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ τμήμα τη̋
σύμβαση̋ που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται
σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋ 5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·
- δωροδοκία7,8·
- απάτη9·

ΑΔΑ: 63ΩΚΩΕΣ-Ν8Ω

-

τρομοκρατικά
εγκλήματα
ή
εγκλήματα
συνδεόμενα
με
τρομοκρατικέ̋
δραστηριότητε̋10·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋
τρομοκρατία̋11·
παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων12.

Λόγοι
που
καταδίκε̋:

σχετίζονται

με

ποινικέ̋

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ει̋
βάρο̋
του
οικονομικού
φορέα
ή
οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι μέλο̋
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από του̋
λόγου̋ που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή
στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……][……]14
Εάν ναι, αναφέρετε15:
α) Ημερομηνία τη̋ καταδικαστική̋ απόφαση̋
προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα σημεία 1 έω̋ 6
αφορά και τον λόγο ή του̋ λόγου̋ τη̋ καταδίκη̋,
β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθεία̋
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγο̋(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή
στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……][……]16
Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο
οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)17;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν18:

[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ Απάντηση:
ασφάλιση̋:
1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει όλε̋
τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋
ασφάλιση̋19, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένο̋ ;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πω̋
διαπιστώθηκε
η
αθέτηση
των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋ απόφαση̋;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή
έκδοση̋ απόφαση̋
- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋,
εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη διάρκεια
τη̋ περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋
υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋
φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή του̋ ;20

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνική̋
ασφάλιση̋ διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
ναΕάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων): 21
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίε̋
σχετικά
αφερεγγυότητα,
συμφερόντων
ή
παράπτωμα

με
πιθανή
σύγκρουση
επαγγελματικό

Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋ τομεί̋
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου 22;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋ (ενότητα α ή ενότητε̋ Α έω̋ Δ του παρόντο̋ μέρου̋), ο
οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογή̋ έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1)
Ο
οικονομικό̋
φορέα̋
είναι
εγγεγραμμένο̋ στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτο̋ μέλο̋ εγκατάστασή̋23; του:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.

Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋
πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋

και

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικό̋ φορέα̋ να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητου̋ οργανισμού̋ που βεβαιώνουν
ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα
πρότυπα
διασφάλιση̋
ποιότητα̋,
συμπεριλαμβανομένη̋
τη̋
προσβασιμότητα̋ για άτομα με ειδικέ̋ ανάγκε̋;
Εάν όχι, εξηγήστε του̋ λόγου̋ και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλιση̋ ποιότητα̋:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋,
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται24, εκτό̋ εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθεία̋ με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται
δωρεάν25.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνη̋ Δήλώση̋ για του̋ σκοπού̋ τ... [προσδιορισμό̋ τη̋ διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋
αναφορά̋)].

Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-έ̋): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέα̋ είναι περισσότερε̋ (οι) τη̋ (του) μία̋
(ενό̋) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋
απαιτούνται μόνο για στατιστικού̋ σκοπού̋.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και
τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋
οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι
οποίε̋ απασχολούν λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Ειδικότερα ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋ ή άλλου παρόμοιου καθεστώτο̋.
5 Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋
σύμβαση̋ είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
για
επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του
περιβάλλοντο̋.
6 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ.
42).
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ω̋
“διαφθορά”.
8 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ Σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ
C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίση̋ τη διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ ποινικού δικαίου για τη

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48) όπω̋ κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση τη̋ Σύμβαση̋ σχετικά µε την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
10 Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίση̋ την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο άρθρο
4 τη̋ εν λόγω απόφαση̋-πλαίσιο.
11 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του
χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη
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χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή τη̋ νομιμοποίηση̋ εσόδων από εγκληματικέ̋
δραστηριότητε̋ και τη̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ τρομοκρατία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”.
12 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτή̋ και άλλε̋ διατάξει̋.".
13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίω̋: α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), του̋ διαχειριστέ̋, β) στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
17 Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή̋ τη̋ δυνατότητα̋
κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο
εδάφιο)
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
19 Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτηση̋
υποχρεώσεων καταβολή̋ φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικού̋ λόγου̋
δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ ή/και όταν ο
αποκλεισμό̋ θα ήταν σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
τη̋ προθεσμία̋ αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή σε ανοικτέ̋ διαδικασίε̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋
21 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
22 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπω̋ προστέθηκε με
την περίπτωση 1 τη̋ παρ. Α του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 τεύχο̋ Α΄)
23 Όπω̋ περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α, οι οικονομικοί φορεί̋ από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλε̋ απαιτήσει̋ που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων) που
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παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

Προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
για σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κερατσινίου Δραπετσώνα̋ για το
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
σχολικό έτο̋ 2017-2018.
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προϋπολογισμού: 52.500,00 €
Πληρ. Σκιά Ζωή
Πλέον ΦΠΑ 24%
Τηλ. 213.2074.681-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋ για την σίτιση των μαθητών
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ που βρίσκεται επί των
οδών Ελ. Βενιζέλου 102 & Ανδριανού , Μητροπολίτου Χρυσοστόμου & Σπάρτη̋ για το σχολικό έτο̋
2017-2018.
Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των μαθητών του
ανωτέρω σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτου̋ 2017-2018
Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου παραδόθηκε στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ τον
Σεπτέμβριο του έτου̋ 2017 .
Σύμφωνα με το άρθρου 94 παραγρ.4. εδαφ.18 του Ν. 3852/10 « Πρόγραµµα Καλλικράτη̋»
αναφορικά µε τι̋ αρµοδιότητε̋ που μεταφέρθηκαν

στου̋ δήµου̋, περιλαμβάνεται η µεταφορά

και σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων.
Το ανωτέρω άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206 Α/26-10-2012), «Κύρωση
τη̋ Πράξη̋ Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτο̋ 2012-2013 (Α΄
171)», µεταφορά αρµοδιότητα̋ στι̋ Περιφέρειε̋ και άλλε̋ διατάξει̋», όπου αναφέρεται ότι «το
εδάφιο 18 τη̋ παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) από 1.7.2013 καταργείται».
Στη συνέχεια με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσε̋
ρυθµίσει̋ αρµοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών», στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) προστίθεται το εδάφιο 18, στο οποίο επανέρχεται η αρμοδιότητα στου̋ Δήμου̋ σχετικά με
τη σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, µε ισχύ από 1.7.2013.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Δήμο̋ μα̋ πρέπει να προχωρήσει στη σίτιση των μαθητών του
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου .
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Ο συνολικό̋ αριθμό̋ των μαθητών του Καλλιτεχνικό Γυμνάσιου

Κερατσινίου σήμερα ανέρχεται

στου̋ 135 μαθητέ̋ και με πρόβλεψη (μεταγραφέ̋, νέε̋ εγγραφέ̋ κλπ) σε 140 μαθητέ̋.

Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται όλε̋ τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ τη̋ εβδοµάδα̋ (5 ηµέρε̋) που θα είναι
ανοικτά τα σχολεία πλην εορτών και λοιπών αργιών ,χωρί̋ να περιλαµβάνονται ωστόσο οι ηµέρε̋
των εξετάσεων και για χρονικό διάστηµα , από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έω̋ τη λήξη του
σχολικού έτου̋ 30/5/2018 , όπω̋ ορίζεται µε τι̋ σχετικέ̋ κάθε φορά αποφάσει̋ του Υπ.
Παιδεία̋. Ο αριθμό̋ των ημερών
παροχή̋ γευμάτων εκτιμάται σε 75 ημέρε̋ .
Ο υπολογισμό̋ γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2018 καθώ̋ υπολογίζεται ο χρόνο̋ διενέργεια̋ του
συνοπτικού διαγωνισμού μέχρι 31/1/2018 . Οι ημέρε̋ που τελικά θα γίνει η σίτιση θα καθοριστούν
σε πραγματικό χρόνο.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει έω̋ το ποσό των 65.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0040 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτο̋ 2017.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 28-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΚΙΑ ΖΩΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ

Προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
για σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κερατσινίου Δραπετσώνα̋ για το
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
σχολικό έτο̋ 2017-2018.
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προϋπολογισμού: 52.500,00 €
Πληρ. Σκιά Ζωή
Πλέον ΦΠΑ 24%
Τηλ. 213.2074.681-2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ*
Κύριο Πιάτο

1. Κοτόπουλο φιλέτο με πατάτε̋, ρύζι, ζυμαρικά ή λαχανικά
2. Ψάρι φέτα με πατάτε̋ ή λαχανικά
3. Κρέα̋ μοσχαρίσιο με πατάτε̋, ρύζι, ζυμαρικά ή λαχανικά

Συνοδευτικά
Ψωμί, τυρί, φρούτο
Ψωμί, φρούτο
Ψωμί, τυρί, φρούτο
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4. Φιλέτο χοιρινό με πατάτε̋, ρύζι, ζυμαρικά ή λαχανικά
5. Λαδερά (φασολάκια, μπάμιε̋, αρακά̋, μελιτζάνε̋,

Ψωμί, τυρί, φρούτο
ψωμί, τυρί, γλυκό

κολοκυθάκια αγκινάρε̋ κ.λ.π.)
Ψωμί, τυρί, φρούτο

6. Παστίτσιο
7. Μουσακά̋
8.

Ψωμί, τυρί, φρούτο

Ζυμαρικά (π.χ. μακαρόνια) με κιμά

9. Όσπρια

(Φασόλια, φακέ̋ κ.λ.π.)

10. Πίττα (πλήρη̋)

11. Ηµέρα εκδροµή̋
Αντικατάσταση γεύµατο̋ µε σάντουϊτ̋
Όλα τα γεύµατα θα συνοδεύονται µε τυρί φέτα, ψωµί καθώ̋
και σαλάτα και φρούτα εποχή̋ φρέσκα και Α’ ποιότητα̋

Ψωμί, τυρί , φρούτο

Τυρί, ψωμί (διπλή μ/δα)

Φρούτο, γλυκό

Φρούτο
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Οι πατάτε̋ θα είναι είτε φούρνου είτε σαλάτα είτε πουρέ.
Όλα τα λάδια που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των γευµάτων και στη σαλάτα θα είναι παρθένο
ελαιόλαδο.

* Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω ημερήσια μενού βάσει των προτάσεων του
Υπουργείου Παιδεία̋ για την εφαρμογή τη̋ μεσογειακή̋ διατροφή̋. Το ημερήσιο μενού μπορεί να περιλαμβάνει έω̋
δύο επιλογέ̋ κυρίω̋ πιάτου με το αντίστοιχό του συνοδευτικό χωρί̋ το σύνολο των μερίδων να ξεπερνά τι̋ ημερήσιε̋
ανάγκε̋ του συνόλου των μαθητών (π.χ. σύνολο μερίδων 140 από τι̋ οποίε̋ οι 40 μερίδε̋ θα είναι αρακά̋ με τυρί,
ψωμί και γλυκό και 100 μερίδε̋ θα είναι παστίτσιο με ψωμί, τυρί και φρούτο). Πιο συγκεκριμένα τρεί̋ φορέ̋ την
εβδομάδα το ημερήσιο μενού θα περιλαμβάνει κοτόπουλο , ψάρι , κρέα̋ ή κιμά και δύο φορέ̋ την εβδομάδα το
ημερήσιο μενού θα περιλαμβάνει λαδερά ή όσπρια ή πίτα (τυρόπιττα , σπανακόπιττα ,κλπ) . Σε περίπτωση (π.χ
εκδρομή̋) ένα γεύµα μπορεί να αντικατασταθεί µε σάντουϊτ̋, το οποίο θα περιέχει γαλοπούλα βραστή, ηµίσκληρο
τυρί και µαρούλι, πάντα ύστερα από εντολή του διευθυντή του σχολείου και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή .
Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του μειοδότη με τη Δ/νση του σχολείου κάθε Παρασκευή
και ισχύει για την επερχόμενη, κάθε φορά, εβδομάδα. Σε περίπτωση μη κοινοποίηση̋ νέου εγγράφου θα ισχύει το
τελευταίο έγγραφο που έχει κοινοποιηθεί.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι ο αριθµό̋ των γευµάτων που θα προσφέρονται καθηµερινά θα εξαρτάται από τον αριθµό
των µαθητών οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ενώ ο ακριβή̋ αριθµό̋ θα επιβεβαιώνεται σε
καθηµερινή βάση µετά από επικοινωνία µε τον διευθυντή του σχολείου.
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθµό των ηµερησίω̋ δηλωθέντων µαθητών από την
Δ/νση του σχολείου επί τη̋ αξία̋ του ηµερήσιου συσσιτίου για κάθε µαθητή.
Η Διεύθυνση του σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρο̋ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτιση̋ για να λάβουν γνώση οι
μαθητέ̋ του Σχολείου.
Η Δ/νση του σχολείου έχει το δικαίωµα τη̋ αναστολή̋ τη̋ σίτιση̋ σε ηµέρε̋ αργιών, εορτών, καταλήψεων κλπ ή
όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγων µειωµένου ωραρίου λειτουργία̋ του
σχολείου όπω̋ σε περιόδου̋ εξετάσεων, εκδροµών κλπ, σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή.
Ο Δήµο̋ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των προσφερόµενων γευµάτων όποτε το κρίνει
απαραίτητο.
Σε περίπτωση απόρριψη̋ είδου̋ από τον Διευθυντή του σχολείου ο προµηθευτή̋ υποχρεούται σε άµεση
αντικατάσταση του είδου̋, παραιτούµενο̋ ρητώ̋ από κάθε δικαίωµα διαιτησία̋ .

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τα τρόφιμα και γενικώ̋ οι πρώτε̋ ύλε̋ από τι̋ οποίε̋ παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά
του̋, θα πρέπει να είναι πρώτη̋ ποιότητα̋ και να τηρούν του̋ όρου̋ του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώ̋ και τι̋
υγειονομικέ̋ και αστυκτηνιατρικέ̋ διατάξει̋.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να µην περιέχουν λίπη και
πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητέ̋-σταθεροποιητέ̋- χρωστικέ̋ ουσίε̋-συντηρητικά κλπ) που χαρακτηρίζονται
ω̋ επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, ιδιαίτερα των νεαρών ατόµων.
Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενε̋ από τη̋ σχετική
νοµοθεσία συσκευασίε̋.
Το βάρο̋ τη̋ μερίδα̋ θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική διάταξη 7/2009, που καθορίζει τα όρια.
Στην προµήθεια περιλαµβάνεται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα) καθώ̋ και η συσκευασία, µεταφορά και
διανοµή του φαγητού στου̋ µαθητέ̋ του σχολείου από το προσωπικό του αναδόχου.
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διάθεση έτοιμων προ̋ κατανάλωση γευμάτων πρέπει να
πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα
με τι̋ αρχέ̋ του συστήματο̋ ανάλυση̋ κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP),
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Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωµένο̋ µε δικά του έξοδα, να προµηθευτεί τον απαραίτητο πλέον κατάλληλο και
σύγχρονο εξοπλισµό και τα απαραίτητα πολύ καλή̋ ποιότητα̋ σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή τη̋ εν
λόγω υπηρεσία̋, δηλαδή πάγκου̋ για σερβίρισµα, καθίσµατα, θερµοθαλάµου̋ κ.τ.λ. όπω̋ αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω στο άρθρο υλικοτεχνική υποδοµή/ σκεύη, καθώ̋ και ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχο̋ απαραίτητα για
την εξασφάλιση τη̋ καλύτερη̋ παροχή̋ τη̋ εν λόγω υπηρεσία̋.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι, τα τραπέζια και τα καθίσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να καταλαµβάνουν τον
λιγότερο δυνατόν χώρο πχ πτυσσόµενα δεδοµένου ότι στου̋ χώρου̋ σίτιση̋ των σχολείων, ο χώρο̋ είναι
ιδιαίτερα περιορισµένο̋.
Επισηµαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδοµή θα είναι καινούρια & αµεταχείριστη και για κάθε πιθανή φθορά των
προ̋ χρήση συσκευών ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται µε άλλη ίδια̋ ποιότητα̋.
Απαγορεύεται η εκ µέρου̋ του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενή̋ υγραερίου στο χώρο που
παραχωρείται από τα σχολεία για την συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερµοκρασία. Επίση̋, απαγορεύεται η
χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών.
Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται µε το σύστηµα τη̋ αυτοεξυπηρέτηση̋ (self service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο
(µενού), σύµφωνα µε τι̋ προϋποθέσει̋ και του̋ όρου̋ που περιγράφονται στην παρούσα. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να
δεσµεύει έναν υπάλληλο (σε κάθε σχολείο) προκειµένου να µεριµνήσει για το καταµερισµό των µερίδων στου̋
µαθητέ̋.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκέ̋ και ειδικευµένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των
σιτιζοµένων µαθητών. Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στου̋ μαθητέ̋ θα έχουν
πιστοποιητικό υγεία̋.
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντη του σχολείου µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να
αντικαταστήσει υπάλληλό του για λόγου̋ υγεία̋ (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστη̋ συµπεριφορά̋ ή έλλειψη̋
καθαριότητα̋. Ο απολυόµενο̋ δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την αναθέτουσα
αρχή. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται στι̋ 12.30 το µεσηµέρι να προσέρχεται µε το γεύµα έτοιµο και φρεσκοµαγειρεµένο σε
δικό του χώρο και θα φυλάσσεται στου̋ ειδικού̋ θερµοθαλάµου̋ για να κρατείται ζεστό. Η παρασκευή των γευµάτων
θα είναι ηµέρα̋, αποκλειόµενη̋ τη̋ µεθόδου προκατάψυξη̋ τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισµού.
Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση τη̋ σίτιση̋ του συνόλου των
µαθητών και σε συνεννόηση µε του̋ Δ/ντε̋ των σχολείων.
Ο ανάδοχο̋ έχει την υποχρέωση να προµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δική̋ του ευθύνη τα τρόφιµα και τα υλικά για
την παρασκευή των φαγητών, και είναι αποκλειστικό̋ υπεύθυνο̋ για την ποιότητα του̋.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα στου̋ χώρου̋ σίτιση̋ µε δικά του έξοδα.
Η παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή έτοιµων προ̋ κατανάλωση γευµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται
µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τι̋ αρχέ̋ του
συστήµατο̋ ανάλυση̋ κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ Ε.Ε και όπω̋ αυτό̋ έχει µεταφερθεί στην ελληνική νοµοθεσία και
ισχύει. Επί πλέον, ο ανάδοχο̋ οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία
αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα µε τι̋ αρχέ̋ του HACCP. Η εφαρµογή και ανάπτυξη του παραπάνω
συστήµατο̋ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία τη̋ επιχείρηση̋ του υποψηφίου αναδόχου.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ –ΣΚΕΥΗ

να διατηρούνται ζεστά

ία θεωρεί ο ανάδοχο̋ απαραίτητα για την εξασφάλιση τη̋ καλύτερη̋ παροχή̋ τη̋ εν λόγω
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υπηρεσία̋.
Η οργάνωση του εστιατορίου, η προµήθεια των σχετικών µηχανηµάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η
όλη υλικοτεχνική υποδοµή του εστιατορίου, ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίο̋ αναλαµβάνει όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ δαπάνε̋,
καθώ̋ και τη συντήρηση αυτών, για όλο το διάστηµα διάρκεια̋ τη̋ σύµβαση̋.
Η όλη υλικοτεχνική οργάνωση θα είναι καινούργια, σύγχρονη και έτοιµα για χρήση από την πρώτη ηµέρα
λειτουργία̋ των σχολείων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ
Το κρέα̋ να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο
και να φέρει τι̋ προβλεπόµενε̋ σηµάνσει̋ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικά για το βόειο κρέα̋ διευκρινίζεται ότι θα αφορά βόειο νεαρό ζώο 12 έω̋ 24 µηνών- απαιτείται η προσκόµιση ετικέτα̋ επισήµανση̋.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση και τα σφαγεία τη̋ να
ταξινοµούνται σε µικρή κατηγορία λίπου̋.
Το κρέα̋ κατά τον χρόνο παράδοσή̋ του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοίωση του χρώµατο̋ τη̋ οσµή̋
και τη̋ σύσταση̋. Η µεταφορά του κρέατο̋ προ̋ τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινέ̋ συνθήκε̋ και µε
µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε σχετική άδεια τη̋ Κτηνιατρική̋ Υπηρεσία̋.
Ο κιµά̋ θα κόπτεται από κρέα̋ που πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε άδεια τη̋ Κτηνιατρική̋ Υπηρεσία̋. Θα
παρασκευάζεται από νωπό κρέα̋ ζώου που έχει σφαχτεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θα παράγεται σε
εργοστάσιο νοµίµω̋ αδειοδοτούµενο µε Κ.Α.Κ.Ε. (κωδικό̋ αριθµό κτηνιατρική̋ έγκριση̋).
Σε περίπτωση που το κρέα̋ έχει υποστεί κατάψυξη, ο χρόνο̋ συντήρησή̋ του να µην υπερβαίνει το ένα (1)έτο̋.
2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%)
Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστια̋ σε εγκεκριµένα
και νόµιµα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγµένο µυϊκό σύστηµα µε δέρµα λείο και µαλακό ξιφοειδή απόφυση
του στέρνου µαλακή και άκαµπτη και να έχουν διατραφεί µε καλή τροφή.
Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να
φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ηµεροµηνία σφαγή̋ και ανάλωση̋.
Γενικά πρέπει να πληρούν τι̋ εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσε̋ διατάξει̋.
Τα τεµαχισµένα κοτόπουλα, να φέρουν όλε̋ τι̋ προβλεπόµενε̋ ενδείξει̋ από τι̋ κείµενε̋ διατάξει̋ και να
προέρχονται από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε άδεια και Κ.Α.Κ.Ε. (κωδικό̋ αριθµό κτηνιατρική̋ έγκριση̋).
3) ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
Το προσφερόµενο είδο̋ θα είναι ένα από τα παρακάτω είδη ψαριών κάθε φορά, στην αντίστοιχη ποσότητα
µερίδα̋, όπω̋ προβλέπεται από τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋.
ΕΙΔΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ: ΣΑΡΔΕΛΑ, ΣΚΟΥΜΠΡΙ, ΤΟΝΟΣ (ΝΩΠΟΣ Ή
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), ΤΣΙΠΟΥΡΑ Ή
ΛΑΒΡΑΚΙ τα δύο τελευταία είδη ιχθυοτροφείου. Από τα παραπάνω είδη µόνο ο τόνο̋ είναι δυνατό να είναι
κατεψυγµένο̋ στον οποίο ο επίπαγο̋ θα πρέπει να ανέρχεται στα µεν ολόκληρα ψάρια µέχρι 10% του βάρου̋ των,
στα δε φιλετοποιηµένα ή τεµαχισµένα µέχρι 15% του βάρου̋ των.
Όλα τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να µη παρουσιάζονται σηµεία αφυδάτωση̋, αποχρωµατισµού
ή οσµή̋ µη κανονική̋ και γενικά να πληρούν τι̋ εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσε̋ γενικέ̋ διατάξει̋.
4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητα̋, τη̋ εποχή̋, φρέσκα και θα πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Ε.Ε. ζ) Όλα τα
λαχανικά θα είναι άριστη̋ ποιότητα̋. Απαγορεύεται η χρήση κονσερβοποιηµένων λαχανικών
Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωµατικών φρούτων στην ποσότητα προ̋ κατανάλωση που µεταφέρεται στα σχολεία.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή όπω̋ στο δελτίο αποστολή̋ και στο αντίστοιχο τιµολόγιο να αναγράφονται
λεπτοµερώ̋ χαρακτηρισµοί του προσκοµιζοµένου είδου̋, κατηγορία και τόπο̋ προέλευση̋ και κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτη̋ κτλ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιου̋ κτλ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κτλ.

ΑΔΑ: 63ΩΚΩΕΣ-Ν8Ω
5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Το προσφερόµενο είδο̋ θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητα̋, παραγόµενο από πρόβειο ή µε µείγµα πρόβιου-γίδινο
γάλακτο̋, σύµφωνα µε των κώδικα Τροφίµων & Ποτών, από εγκεκριµένο τυροκοµείο και στην συσκευασία του
παραγωγού να αναγράφεται:
α) το ονοµατεπώνυµο του παραγωγού, τυροκόµου ή η επωνυµία τη̋ επιχείρηση̋,
β) η τοποθεσία του τυροκοµείου
γ) και η ηµεροµηνία παραγωγή̋.
Τα τρίµµατα αποκλείονται.
6) ΑΥΓΑ
Τα προµηθευόµενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορία̋ και να πληρούν τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ διατάξει̋ τη̋ Ελληνική̋
νοµοθεσία̋ και τι̋ διατάξει̋ τη̋ Ε.Ο.Κ. και να είναι άνω των 53 γρ.
Το κέντρο προµήθεια̋ θα πρέπει να είναι εγκεκριµένο ω̋ Ωοσκοπικό Κέντρο καθώ̋ και φέρει κωδικό αριθµό ΕΟΚ από
την Δ/νση Κτηνιατρική̋ τη̋ ΝΑΘ. Τα δε δικαιολογητικά και βεβαιώσει̋ που αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω απαιτείται
να είναι στη διάθεση του προµηθευτή για κάθε έλεγχο από τι̋ αρµόδιε̋ αρχέ̋.
7) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ
Τα προµηθευόµενα ζυµαρικά να πληρούν τι̋ διατάξει̋ του κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
8) ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ο προσφερόµενο̋ άρτο̋ – αρτοσκεύασµα πρέπει να είναι φρέσκο, παραγωγή̋ τη̋ ιδία̋ ηµέρα̋. 70 γρ.,
παρασκευασµένο από εγκεκριµένου̋ τύπου̋ ή κατηγορίε̋ αλεύρων, σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών.
9) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα προµηθευόµενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τι̋ εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσε̋ διατάξει̋.
10) ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
Σε περίπτωση (π.χ εκδρομή̋) που ένα γεύµα αντικατασταθεί µε σάντουϊτ̋, αυτό θα περιέχει γαλοπούλα βραστή,
ηµίσκληρο τυρί και µαρούλι
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την σίτιση των μαθητών θα απαιτηθούν καθημερινά σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Συσσιτίου 140 μερίδε̋, για περίπου 75 σχολικέ̋ ημέρε̋ σχολικού έτου̋ 2018 (140μερίδε̋ Χ 75
σχολικέ̋ ημέρε̋ Χ 5,00 € κόστο̋ ανά μερίδα = 52.500,00 πλέον ΦΠΑ 24% = 12.600,00 =
65.100,00 € ).
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ω̋ άνω προμήθεια̋ ανέρχεται στο ποσό των 52.500,00 πλέον του
Φ.Π.Α.24% 12.600,00
€, συνολικό κόστο̋ 65.100,00 € και θα βαρύνει τον
Κ.Α.15/6481.0040
του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτο̋ 2017. Κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ ο
Δήμο̋ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την προμήθεια στη συνολική ποσότητα.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 28-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΣΚΙΑ ΖΩΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ

Προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
για σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γυμνασίου Κερατσινίου του
Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κερατσινίου Δραπετσώνα̋ για το
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
σχολικό έτο̋ 2017-2018
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προϋπολογισμού: 52.500,00 €
Πληρ. Σκιά Ζωή
Πλέον ΦΠΑ 24%
Τηλ. 213.2074.681-2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη σίτιση των μαθητών θα απαιτηθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συσσιτίου για το
σχολικό έτο̋ 2017-2018 που υπολογίζεται σε 75 ημέρε̋, συνολικό ποσό 65.100,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Αναλυτικά, για του̋ 140 μαθητέ̋ του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ , η ημερήσια σίτιση έχει ενδεικτικό κόστο̋ 5,00 € ανά μαθητή πλέον ΦΠΑ 24 %,
δηλαδή 5,00 € x 140 μαθητέ̋ = 700,00 € ανά ημέρα πλέον ΦΠΑ 24%.
Το σύνολο των εργασίμων ημερών του σχολικού έτου̋ είναι 100, δηλαδή κόστο̋ ημερήσια̋
σίτιση̋ 700,00 € Χ 75 ημέρε̋ = 52.500,00 συνολικό ετήσιο πλέον ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα ανέλθει έω̋ το ποσό των 65.100,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0040 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτο̋ 2017.
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A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ/ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ

1

140

75

10.500

5,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
52.500,00
€
12.600,00
€

Φ.Π.Α 24% :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ
ΝΟΛΟ :

65.100,00
€

Η τελική αξία τη̋ προμήθεια̋ θα εξαρτηθεί από τι̋ ημέρε̋ λειτουργία̋ των σχολείων και τι̋
μερίδε̋ φαγητού που θα καταναλώνονται ανά ημέρα σίτιση̋.
CPV : 15894210-6 σχολικά γεύματα
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 28-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΚΙΑ ΖΩΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ

Προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋
για σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού
Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου
Κερατσινίου Δραπετσώνα̋ για το
σχολικό έτο̋ 2017-2018
Προϋπολογισμού: 52.500,00 €
Πλέον ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληρ. Σκιά Ζωή
Τηλ. 213.2074.681-2
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 (Αντικείμενο τη̋ προμήθεια̋)

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋ για τη
σίτιση των μαθητών
Καλλιτεχνικού
Γυμνασίου Κερατσινίου του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ που βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 102 & Ανδριανού, Μητροπολίτου
Χρυσοστόμου & Σπάρτη̋ για το σχολικό έτο̋ 2017-2018.
Άρθρο 2 (Εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋)
Η διαδικασία εκτέλεση̋ τη̋ προμήθεια̋ θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ και με κριτήριο κατακύρωση̋ τη χαμηλότερη τιμή έχοντα̋ υπόψη :
·

Τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπω̋ προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 377 του
Ν. 4412/2016.
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Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπω̋ αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋
Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» .
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» ιδίω̋ των
άρθρων 7 και 13 έω̋ 15.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋».
Το άρθρο 4 τη̋ ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδι-κότερων
θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ , Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία (ενσωμάτωση τη̋
Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋».
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Των παραγρ. 1-2 τη̋ Κ.Υ.Α. µε αριθ. Γ2/3732/88 (ΦΕΚ 767 Β΄) «Δωρεάν σίτιση µαθητών
των µουσικών Γυµνασίων» ήτοι «α. Μαθητέ̋ που φοιτούν σε µουσικό γυµνάσιο σιτίζονται
δωρεάν στο σχολείο αυτό. β. Για τη δωρεάν αυτή σίτιση εξουσιοδοτείται ο οικείο̋ Νοµάρχη̋
όπου εδρεύει το µουσικό γ/σιο στο οποίο φοιτούν οι µαθητέ̋ αυτοί, να προβαίνει µε
απόφασή του, κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού ή απευθεία̋, χωρί̋ µειοδοτικό διαγωνισµό
λόγω του κατεπείγοντο̋, στην ανάθεση σε επιχείρηση τη̋ προµήθεια̋ πλήρου̋ µεσηµβρινού
γεύµατο̋ για του̋ µαθητέ̋.»
Του άρθρου 2 παρ.9 εδαφ. β του Ν. 1566/85 «Δοµή και λειτουργία τη̋ πρωτοβάθµια̋ και
δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ και άλλε̋ διατάξει̋» όπω̋ προστέθηκε από την παρ. 1 άρθ. 14
ν. 1771/88 ΦΕΚ Α 71 ήτοι «Μαθητέ̋ που φοιτούν σε αθλητικό ή µουσικό γυµνάσιο ή λύκειο,
µπορούν να µεταφέρονται από την κατοικία του̋ στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να
σιτίζονται δωρεάν ή και να διαµένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο».
Του άρθρου 94 παραγρ.4. εδαφ.18 του Ν. 3852/10 «Περίληψη Νέα Αρχιτεκτονική τη̋
Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωµένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραµµα Καλλικράτη̋» αναφορικά µε
τι̋ αρµοδιότητε̋ οι οποίε̋ µεταφέρθηκαν στου̋ δήµου ήτοι «Η µεταφορά µαθητών από τον
τόπο διαµονή̋ στο σχολείο φοίτηση̋, περιλαµβανοµένη̋ τη̋ µεταφορά̋ των µαθητών
σχολείων ειδική̋ αγωγή̋, καθώ̋ και τη̋ µεταφορά̋ και σίτιση̋ µαθητών µουσικών και
καλλιτεχνικών και λυκείων».
Του άρθρου 8 του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206 Α/26-10-2012), «Κύρωση τη̋ Πράξη̋ Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτο̋ 2012-2013 (Α΄ 171)», µεταφορά
αρµοδιότητα̋ στι̋ Περιφέρειε̋ και άλλε̋ διατάξει̋». Όπου αναφέρεται ότι «Άρθρο όγδοο: Το
εδάφιο 18 τη̋ παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) από 1.7.2013 καταργείται».
Του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσε̋
ρυθµίσει̋ αρµοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών» ήτοι 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο 18, µε ισχύ από 1.7.2013, ω̋ εξή̋: «Η σίτιση
µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.»
Όλα τα προ̋ προµήθεια προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώ̋ και οι µονάδε̋
παραγωγή̋, συσκευασία̋ ή διανοµή του̋ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ Κ.Υ.Α.
15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/ τ. Β΄) και
µε
του̋
κανονισµού̋
Ε.Κ.
178/2002
852/2004,
853/2004,
854/2004,
882/2004
στου̋
οποίου̋ περιγράφονται και οι
εκάστοτε κυρώσει̋.
Άρθρο 3 (συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύο̋ είναι:
- Η διακήρυξη τη̋ δημοπρασία̋
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
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- Ο ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφορά̋
Άρθρο 4 (λήξη σύμβαση̋)
Η προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ σίτιση̋ μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κερατσινίου ορίζεται η
λήξη τη̋ σχολική̋ χρονιά̋ 2017-2018 (30 Μαΐου 2018), με τμηματική παραγγελία - παραλαβή
όπω̋ περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τη̋
μελέτη̋. Σε περίπτωση αύξηση̋ του αριθμού των μαθητών πέρα από το προβλεπόμενο στη
μελέτη , δύναται η ποσότητα των γευμάτων να αυξάνεται χωρί̋ να υπερβεί το ποσό του
προϋπολογισμού τη̋ μελέτη̋.
Το παρόν πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον υποψήφιο ανάδοχο, διότι καμιά αλλαγή δεν μπορεί να
γίνει στι̋ τιμέ̋ προσφορά̋, ανεξαρτήτω̋ των μεταβολών των ποσοτήτων (είτε προ̋ τα πάνω,
είτε προ̋ τα κάτω).
Άρθρο 5 (εγγυήσει̋)
Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ αξία̋ τη̋
σύμβαση̋, εκτό̋ Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Άρθρο 6 (τιμή προσφορά̋)
Η τιμή τη̋ προσφορά̋ θα είναι σε ευρώ, για παράδοση στο σχολείο και θα ορίζεται στη
σύμβαση και περιλαμβάνει:
Όλε̋ τι̋ επιβαρύνσει̋ (φόρου̋, , μεταφορικά κ.λ.π.) οι οποίε̋ βαρύνουν εξολοκλήρου τον
ανάδοχο.
Τι̋ νόμιμε̋ υπέρ τρίτων κρατήσει̋ οι οποίε̋ βαρύνουν επίση̋ τον ανάδοχο
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρί̋ όρου̋ αναπροσαρμογή̋,
άλλω̋ θα απορριφθεί ω̋ απαράδεκτη.
Εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋ ή αντιπροσφορέ̋ δεν γίνονται δεκτέ̋.
Άρθρο 7 (δείγματα)
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμω̋ κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών, ο Δήμο̋ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από του̋ συμμετέχοντε̋ την
προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδο̋ κριθεί απαραίτητο.
Η δαπάνη αποστολή̋ καθώ̋ και έλεγχο̋ ικανοποίηση̋ των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε
είδου̋ από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 8 (προϋπόθεση συμμετοχή̋)
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά στο σύνολο τη̋ προμήθεια̋.

Άρθρο 9 (Ειδικοί όροι)
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Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητα̋ κατά ISO 9001 & ISO 22000 ή ισοδύναμα αυτών.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να µην περιέχουν λίπη και
πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητέ̋-σταθεροποιητέ̋- χρωστικέ̋ ουσίε̋-συντηρητικά κλπ) που
χαρακτηρίζονται ω̋ επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, ιδιαίτερα των νεαρών ατόµων.
Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενε̋ από τη̋ σχετική
νοµοθεσία συσκευασίε̋.
Το βάρο̋ τη̋ μερίδα̋ θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική διάταξη 7/2009, που καθορίζει τα
όρια.
Προσωπικό
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να δεσµεύει έναν υπάλληλο προκειµένου να µεριµνήσει για το καταµερισµό των
µερίδων στου̋ µαθητέ̋.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται στι̋ 12.30 το µεσηµέρι, να προσέρχεται µε το γεύµα έτοιµο και η αποχώρηση των
υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση τη̋ σίτιση̋ του συνόλου των µαθητών και σε
συνεννόηση µε του̋ Δ/ντε̋ των σχολείων και πάντω̋ όχι πριν τι̋ 14.30 µ.µ..
ίση̋ και συνεργατών που θα διαθέτουν την
απαιτούµενη εµπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρω̋ στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ σύµβαση̋, υπόσχεται δε
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν άψογη συµπεριφορά κατά του̋ µαθητέ̋ και το προσωπικό του σχολείου.Σε
αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλου̋ του προσωπικού του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχο̋ οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο ανάλογη̋ εµπειρία̋ και
προσόντων.
υπηρεσίε̋ θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την αναθέτουσα
αρχή, να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα άνετη̋ επικοινωνία̋ µε το κοινό (σχολικό
περιβάλλον) και τι̋ υπηρεσίε̋ του Δήµου.
Άρθρο 10 (Υποχρεώσει̋ Αναδόχου – Τρόπο̋ Εκτέλεση̋ των υπηρεσιών):
Είναι υπεύθυνο̋ για την εφαρµογή των διατάξεων τη̋ εργατική̋ και ασφαλιστική̋ νοµοθεσία̋ και τη̋
νοµοθεσία̋ περί υγεία̋ και ασφάλεια̋ των εργαζοµένων και πρόληψη̋ του επαγγελµατικού κινδύνου.

αποκλειστικό̋ και µόνο̋ υπεύθυνο̋ ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό
του.
µέτρο ασφαλεία̋ και προστασία̋ για την αποτροπή ζηµιά̋, φθορά̋
ή βλάβη̋ σε πράγµατα και εγκαταστάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ και είναι υπεύθυνο̋ για την αποκατάσταση κάθε
είδου̋ ζηµιά̋, φθορά̋ ή βλάβη̋ σε πράγµατα και εγκαταστάσει̋ που θα προκληθούν από πράξει̋ ή παραλείψει̋
των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση τη̋ σύµβαση̋.

έγκαιρη̋ και σωστή̋ ποιοτικά εκτέλεση̋ τη̋ παραγγελία̋ ω̋ προ̋ την ποιότητα, τη̋ κατηγορία και προέλευση του
κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατο̋ των παρεχόµενων ειδών
Άρθρο 11( παραλαβή)
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού ο προμηθευτή̋ υποχρεούται να παραδίδει τα φαγητά σύμφωνα με το
Πρόγραμμα του πίνακα σε μερίδε̋, στον κατάλληλο για το σκοπό χώρο και στην ώρα που θα του υποδείξει ο
Διευθυντή̋ του σχολείου και να περιμένει για την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ του φαγητού, την συλλογή των
απορριμμάτων και τον καθαρισμό των χώρων που προσφέρεται το φαγητό. Το είδο̋ του φαγητού που θα
παρασκευάζεται θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση του Δ/ντή του Σχολείου και του προμηθευτή. Η αποπληρωμή
των τιμολογίων θα γίνεται κατόπιν έκδοση̋ των απαιτούμενων παραστατικών από την υπηρεσία, τον έλεγχο και
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την έκδοση χρηματικού εντάλματο̋ .
Κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ ο Δήμο̋ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την προμήθεια στη συνολική
ποσότητα. Η τελική αξία τη̋ προμήθεια̋ θα εξαρτηθεί από τι̋ ημέρε̋ λειτουργία̋ των σχολείων και τι̋ μερίδε̋
φαγητού που θα καταναλώνονται ανά ημέρα σίτιση̋.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 28-11-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΚΙΑ ΖΩΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ

Προμήθεια πλήρου̋ γεύματο̋ για την σίτιση των μαθητών Καλλιτεχνικού
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το σχολικό έτο̋ 2017-2018.

Γυμνασίου Κερατσινίου

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ/ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

1

150

100

15.000

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ

Φ.Π.Α 24% :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ
ΟΛΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (548)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 04-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

