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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006),
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/2010),
3. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης
δημοσίευσης (ΦΕΚ 163/ Α/2009),
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/2014) όπως
ισχύει,
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ2/3732/1988 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. &
ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/Β/1988),
6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/A/2014),
7. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. – ΦΕΚ 120/2014)», όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4254/2014 «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας στο Πλαίσιο Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 85/2014),
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8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ 147/2016),
9. Τις ισχύουσες σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
10. Τις αριθ. 160/2016 τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού,
11. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της προμήθειας το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ «16REQ005395816»,
12. Την αριθ. 860/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι για την
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια γευμάτων για τη
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης» και
13. Την ανάγκη του Δήμου Τρίπολης για την προμήθεια των αναφερομένων
στο θέμα ειδών.

Διακηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης» και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής.
Άρθρο 1
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 55.246,47 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα από την
έναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων έως τη λήξη του
σχολικού έτους. Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Τρίπολης.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. που θα
κατανεμηθεί στο Δήμο Τρίπολης για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα
συνεδριάσεων (στον 1ο όροφο) του κτηρίου του δημαρχείου Τρίπολης στη
διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, ΤΚ 22132, Τρίπολη, στις 14-12-2016
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου τους την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Το παραστατικό
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εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,
θα βρίσκεται έξω από το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης, μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 2:00 μμ.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαμβάνονται με
πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και παραδίδονται
στο γνωμοδοτικό όργανο, στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, πριν τη ώρα
της διενέργειας που καθορίζεται στη διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Άρθρο 3
Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της
προμήθειας είναι τα εξής:
1) Η διακήρυξη,
2) Η τεχνική έκθεση ,
3) Οι τεχνικές προδιαγραφές,
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων,
5) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός,
6) Το τιμολόγιο,
7) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Άρθρο 4
Λήψη πληροφοριών
Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης,
1. θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
α. στο ΚΗΜΔΗΣ - www.promitheus.gov.gr και
β. του Δήμου Τρίπολης - www.tripolis.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.
2. ζητώντας τα με mail στο promtripolis@yahoo.gr και
3. σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης,
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο Δήμος παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
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Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2713600473 (κα Μητροπούλου Παναγιώτα
για τη διακήρυξη) και 2713600480 – 2713600462 (κα Χιώτη Ελένη - κα
Γιαννακοπούλου Αργυρώ για την μελέτη).
Άρθρο 5
Συλλογικά όγρανα
1. Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών αποτελείται από τρεις
δημοτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/16.
Άρθρο 6
Εγγυήσεις
Γενικά
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Τρίπολης,
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
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,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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1. Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος το ύψος της οποίας καθορίζεται στο χρηματικό ποσό των
οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ #892,00 €# δηλαδή 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της
ποσότητας του προϊόντος επί ποινή αποκλεισμού.
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον
απαιτείται.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω,
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθενται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
του Δήμου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, πλέον δύο (2) μήνες.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
Άρθρο 7
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της
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διαδικασίας ανάθεσης. Μπορεί να γίνει παράταση της ισχύος της προσφοράς
για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8
Περιεχόμενο προσφορών συμμετοχής
Οι προσφορές συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και η οικονομική
προσφορά υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά συμμετοχής,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Τρίπολης, Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού),
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιέχονται σε σφραγισμένο υποφάκελο,
μέσα στο φάκελο Προσφοράς, που θα αναγράφονται τα β, γ, δ και ε του
παρόντος άρθρου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Η οικονομική προσφορά θα βρίσκονται σε υποφάκελο, μέσα στο φάκελο
Προσφοράς, σφραγισμένο που θα αναγράφονται τα β, γ, δ και ε του
παρόντος άρθρου με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Επίσης η οικονομική προσφορά μπορεί να συμπληρωθεί από τον οικονομικό
φορέα στο έντυπο της υπηρεσίας για διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη.
Άρθρο 9
Δικαιούμενοι συμμετοχής
1.Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25
παρ.2 Ν.4412/16).
Άρθρο 10
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιέχονται σε σφραγισμένο υποφάκελο,
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και θα περιέχει τα
απαιτούμενα ακόλουθα έγγραφα:
1. υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής:
Α) που να δηλώνονται ότι δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού εάν εις
βάρος του οικονομικού φορέα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση προκειμένου να αποκλειστεί για κάθε έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στην παρ. Α.1.2 της παρούσας
διακήρυξης,
5)

νομιμοποίηση
εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α'
166),
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το Ν. 4198/2013 (Α' 215).
Επίσης ο οικονομικός φορέας θα αποκλειστεί όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16).
Β) ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τα παρακάτω κριτήρια επιλογής :
1) καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας,
2) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και ο ελάχιστος
ετήσιος κύκλος εργασιών του να είναι το 20% του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης με ΦΠΑ, δηλαδή 11.049,29 €,
3) ότι διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την επαγγελματική ικανότητα για να εκτελέσει τη σύμβαση σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
Γ) ότι ο οικονομικός φορέας:
1) τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής
και
εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.
4412/16,
2) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
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εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
3) δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
4) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
5) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/16,
6) δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων του Δήμου, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
7) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
Δ) όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
1) ότι δεν έχει τιμωρηθεί με διοικητικό
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις,

πρόστιμο

για

2) τη χώρα προέλευσης των προϊόντων – πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων, το
εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η παρασκευή / επεξεργασία /
τυποποίηση / συσκευασία των προϊόντων – πρώτων υλών καθώς
και ο τόπος εγκατάστασης τους,
3) ότι διαθέτει και τηρούνται επαρκώς οι όροι των πιστοποιητικών
HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση
Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου),
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4) ότι θα κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα δηλώνει την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει τα
γεύματα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εφόσον οι
οικονομικοί φορείς δεν παράγουν οι ίδιοι τα προς προμήθεια
γεύματα, μερικώς ή ολικώς, σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της
κατασκευάστριας εταιρείας, ή του εισαγωγέα (κατάθεση
ανάλογων εγγράφων που να πιστοποιείται η ιδιότητα του
εισαγωγέα), που να δηλώνουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση που κατακυρωθεί η
προμήθεια στο διαγωνιζόμενο. Μετά τη σύναψη της σύμβασης
δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
5) ότι αποδέχεται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη εργαστηριακών
ελέγχων που θα διενεργηθούν από διαπιστευμένα εργαστήρια
του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις (άρθρο 214 του Ν 4412/16),
6) ότι τα γεύματα θα
παρασκευάζονται με χρήση παρθένου
ελαιόλαδου και ότι δεν θα περιέχουν σπορέλαια και ζωικά λίπη
καθώς
και
πρόσθετα
συστατικά
(γαλακτομετοποιητές,
σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα
κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία σαν
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών,
7) ότι η παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας, αποκλειόμενης
της μεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze. Σε
περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι
παρασκευασμένα από τον ίδιο τον προμηθευτή, τότε αυτός
οφείλει με την δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον πιο πάνω
όρο,
8) ότι τα κρέατα και τα πουλερικά που θα χρησιμοποιούνται θα
είναι νωπά, απολιπασμένα και αποστεωμένα (τα κρέατα). Τα
ψάρια να είναι πρόσφατης κατάψυξης. Tο ψωμί θα πρέπει να
έχει ψηθεί την ίδια ημέρα. Oι πατάτες θα είναι φρέσκιες και όχι
προτηγανισμένες ή κατεψυγμένες. Τα φρούτα και οι σαλάτες να
είναι εποχής (λάχανο-καρότο το χειμώνα και μαρούλι-ντομάτα
τους λοιπούς μήνες),
9) ότι τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα
παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά
τους θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του
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κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις ισχύουσες
υγειονομικές, αγορανομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
10) ότι τα όρια βάρους των μερίδων και η ποιότητά τους θα είναι
σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται από τις ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις
11) ότι τα σκεύη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (γεύματα) θα
έχουν δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό καταλληλότητας
σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
12) ότι το αυτοκίνητο πληροί του όρους και τις προϋποθέσεις για την
ασφαλή μεταφορά των γευμάτων, θα είναι καθαρό και
απολυμασμένο, σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από
τη νομοθεσία και ότι διαθέτει άδεια κυκλοφορίας,
13) ότι όσοι εμπλέκονται στην παρασκευή και στο σερβίρισμα πρέπει
να ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής, να φορούν ενδύματα
εργασίας και διαθέτουν ατομικά πιστοποιητικά υγείας,
14) ότι τα αποτελέσματα ελέγχου της επιχείρηση, του τελευταίου
τριμήνου, πιστοποιούν ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα
άδεια ίδρυσης και λειτουργία,
15) ότι θα εξοπλίσει – τοποθετήσει στην αίθουσα σίτισης (τραπεζαρία)
με τον απαιτούμενο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων και χάρτινων
τραπεζομάντηλων και
16) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών
και
αποδέχονται
αυτούς
πλήρως
και
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο
διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
2. εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της παρούσας
διακήρυξης.
3. βεβαιώσεις μη οφειλής, έκδοσης του τελευταίου μήνα,
α. από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης και
β. από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του
οικονομικού φορέα.
4. πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία του
διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία
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καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των
διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος
στην
επιχείρηση
του
συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των
μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των
εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το
καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες) και β) κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με
την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.
5. πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τις
παραπάνω περιπτώσεις 2,3 και 4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ο Δήμος μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας σύναξης σύμβασης να
αποκλείσει οποιοδήποτε οικονομικό φορέα δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 11
Αποδεικτικά στοιχεία κατακύρωσης
Τα αποδεικτικά στοιχεία κατακύρωσης, τα οποία θα προσκομιστούν από τον
προσωρινό ανάδοχο (σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης
«Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών») είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας του τελευταίου τριμήνου.
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2. Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία
κατάθεσης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των
διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος
στην
επιχείρηση
του
συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των
μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των
εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το
καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες) και β) κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με
την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους, κατά την ημερομηνία κατάθεσης.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο
ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει τις παραπάνω περιπτώσεις 2,3 και 4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το
οποίο να πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77 και στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.
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6. Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ή άδεια
λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α.
που βρίσκεται η έδρα του καταστήματος με σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε.
Αρκαδίας.
7. Τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών για τις εταιρείες που τηρούν
βιβλία γ’ κατηγορίας και αντίγραφα της δήλωσης Ε3 για τις επιχειρήσεις
που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του
έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις.
9. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και των
επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά
ειδικότερα τα υπό προμήθεια γεύματα, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες
του έτους, διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
10. Πιστοποιητικό
HACCP ή πιστοποιητικό - πιστοποιητικά από την
αρμόδια - αρμόδιες
δημόσιες υπηρεσίες περί εφαρμογής των
προδιαγραφών του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points –
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), Κανόνων Ορθής
Υγιεινής Πρακτικής, που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας
των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την
υγεία του καταναλωτή.
11. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την
τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίες και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
12. Υπεύθυνη δήλωση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά
ειδικότητα που θα ασχοληθεί κατά την παρασκευή, προετοιμασία,
μεταφορά και διανομή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη
συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, από την οποία θα προκύπτουν
οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριοι και επικουρικοί) στους οποίους είναι
ασφαλισμένο το προσωπικό.
13. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον
τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο οικονομικός φορέας ή ο πάροχος για
την εκτέλεση της σύμβασης,
14. Συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά
προηγούμενα οικονομικά έτη (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα),

τα

τρία

15. Δηλώσεις συμμόρφωσης ή πιστοποιητικά καταλληλότητας των σκευών
που θα έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα,
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16. Βεβαίωση, από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί
τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των
τροφίμων.
17. Άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά γευμάτων,
από τον τόπο παρασκευής στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης,
18. Πιστοποιητικό υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή
και σερβίρισμα φαγητών.
19. Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου μήνα) της επιχείρησης που
να πιστοποιεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τη ληφθείσα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου Π.Ε. Αρκαδίας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 19 του Ν 4412/16.
Άρθρο 12
Γλώσσα εγγράφων
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Άρθρο 13
Αποσφράγιση προσφορών
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 2 της παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια όταν οι εν λόγω διαδικασίες έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς και ο υποφάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη της. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται
σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από τα μέλη
της και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
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β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι υποφάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο, οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
υποφακέλων οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας, για συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ (προ ΦΠΑ).
Άρθρο 14
Ενστάσεις - Παράβολο
1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων
(60.000,00) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του
Δήμου, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2.Η ένσταση υποβάλλεται προς την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο
221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δήμου, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να
αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
Άρθρο 15
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών συμμετοχής, η επιτροπή
διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση
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ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από το Δήμο, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης,
που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο
εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δημόσιας σύμβασης.
Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική, αν
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 16
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών
του άρθρου 11 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης. Τα
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δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στον πρόεδρο της επιτροπή διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 είναι ψευδή ή ανακριβή,
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση
συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως έχουν οριστεί την παρούσα διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η
εγγύηση συμμετοχής του, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν οριστεί στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του
Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του, και, με
την επιφύλαξη του ίδιου άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως έχουν οριστεί στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του παρόντος άρθρου, είτε
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του επόμενου
άρθρου.

18

16PROC005492749 2016-12-01
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα της παρούσας
διακήρυξης και του Ν. 4412/16.
Άρθρο 17
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης
1. Η γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιεί αμέσως την
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον ο Δήμος δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/13, εφόσον απαιτείται.
3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αρμόδια Δ/νση του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 18
Ματαίωση διαδικασίας
1. Το αρμόδιο όργανο του Δήμου με εδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά
από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του προηγούμενου άρθρου.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει
χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από
γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
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β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το Δήμο ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως
δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, ο Δήμος μπορεί, μετά από γνώμη της Ε.Δ., να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Δήμος ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή,
αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα,
εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
Άρθρο 19
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να τηρεί τις
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.
Άρθρο 20
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διαγωνισμού:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα γεύματα αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 της παρούσας.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το γεύμα δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από τη γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από
το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Επίσης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος εάν δεν συμμορφώνεται με
την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, με το Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών καθώς επίσης και με το 1935/2004, 2023/2006, 10/2011 και
2073/2005 ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 21
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο Δήμος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 22
Εχεμύθεια
1.Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον Ν.4412/2016 (άρθρα 3 έως 221) ή σε
άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) και στο άρθρο
24 του Ν. 2121/1993 (Α' 25), και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την
ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα
άρθρα 64 και 70 του Ν. 4412/16, ο Δήμος δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των
προσφορών.
2.Ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις
οποίες παρέχει ο Δήμος καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
Μπορεί επίσης να απαιτήσει από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά
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την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
3.Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
4.Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
5.Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου
του Π.Δ. 28/2015 (Α'34).
Άρθρο 23
Χρόνος παράδοσης – παραλαβής υλικών
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της
ανάλογης παραγγελίας από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
σε ώρες και σε χώρο που θα υποδείξει ο Διευθυντής του Σχολείου. Την
παραλαβή θα βεβαιώνει και ο Διευθυντής του σχολείου ή όποιος οριστεί από
αυτόν. Ο υπεύθυνος του σχολείου σε συνεργασία με την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό
μακροσκοπικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και
σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά - παράδοση του προβλεπόμενου για κάθε
ημέρα γεύματος. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν : ο
έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης του μεταφορικού
μέσου του αναδόχου, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης
της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και
προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των
παρεχόμενων ειδών.
Η επιτροπή θα αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών.
Τα απορριφθέντα γεύματα ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα λεπτά (30΄) διαφορετικά ο Δήμος δικαιούνται
να αγοράσει την ποσότητα των ειδών από την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον
διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει τον οικονομικό
φορέα.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο οικονομικός φορέας
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου του, ενηλίκου και εγγράμματου, την
ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον Δήμο και ο οποίος θα
υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά απορρίψεως
καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών. Σε περίπτωση που
αρνηθεί ο προμηθευτής να υπογράψει πρέπει να γίνει ρητώς μνεία της
αρνήσεώς του αυτής.
Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο οικονομικός
φορέας να σημειώσει τις υπάρχουσες αντιρρήσεις του επί των οποίων η
επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές αντιπαρατηρήσεις.
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Η μη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την
αλήθεια των αντιρρήσεων του οικονομικού φορέα.
Η τυχόν μη τήρηση εκ μέρους της επιτροπής των διατυπώσεων αυτών έχει
σαν συνέπεια την απαλλαγή του προμηθευτή για λόγους τυπικούς χωρίς να
εξετασθεί περαιτέρω η ουσία της παραβάσεως.
Εξ’ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του να υπογράψει το πρακτικό
παραβάσεως και δειγματοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία
της ποινής που θα του επιβληθεί.
Ο οικονομικός τομέας οφείλει απαραιτήτως να δίνει ακριβείς
χαρακτηρισμούς στα προσκομιζόμενα γεύματα και όσον αφορά την ποιότητα,
προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα.
Τους χαρακτηρισμούς αυτούς η επιτροπή θα ελέγχει βάσει του δελτίου
παραγγελίας, θα προβαίνει σε οποιοδήποτε απαιτούμενη εξέταση για την
ακρίβεια και θα υπογράφει μετά το σχετικό πρωτόκολλο ή πρακτικό
απορρίψεως.
Ουδεμία ασάφεια, όσον αφορά την ποιότητα δύναται να επικαλεστεί σε
όφελός του ο χορηγητής.
Σε περίπτωση απόρριψης γεύματος ή τμήματος αυτού μόνο για λόγους
ποιότητας, ο οικονομικός φορέας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει
πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατ΄ είδος υπαλλήλους αντίστοιχων
δημόσιων υπηρεσιών (κτηνιάτρους, γεωπόνους, χημικούς) των οποίων η γνώμη
είναι δεσμευτική και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Τα
απορριφθέντα είδη δεν θα χρεώνονται.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής αμφιβάλλει για οποιοδήποτε
προμηθευόμενο είδος, γίνεται δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται
στέλνονται στην αρμόδια για την εξέταση υπηρεσία. Τα δείγματα λαμβάνονται
παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο - χημικό,
εργαστηριακό κλπ - το προϊόν σε χρόνο που θα επιλέγει για να διαπιστώσει και
να εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με αυτή
των τεχνικών προδιαγραφών. Τα έξοδα της δαπάνης του εργαστηριακού
ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τυχόν βλαβερές συνέπειες στην υγεία των
μαθητών που θα προέρχεται από κακή ποιότητα των τροφίμων π.χ.
δηλητηρίαση κ.λ.π.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μπορεί να ζητήσει από τον
ανάδοχο τις μικροβιολογικές αναλύσεις των τροφίμων, ο οποίο είναι
υποχρεωμένος να πραγματοποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση ακολουθεί τα μέτρα
προστασίας υγιεινής και ποιότητας των τροφίμων σε κάθε στάδιο (προμήθειας,
διανομής, αποθήκευσης, χρήσης, επεξεργασίας κλπ) αυτών.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο οικονομικός τομέας υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθημερινά με
τον Δ/ντή του σχολείου, προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό
των προς σίτιση μαθητών. Η ημερήσια αποζημίωση του προμηθευτή θα
προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των ημερησίως δηλωθέντων μαθητών
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από τον Διευθυντή του Σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου ανά
μαθητή.
Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την
περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από
σάντουιτς (τυρί - γαλοπούλα βραστή) ή κάποιο μπουφέ ανάλογα, πάντα σε
συνεργασία του προμηθευτή με τη Δ/νση του σχολείου.
Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε
ημέρες αργιών, εορτών, καταλήψεων κ.λ.π. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν
είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου (όπως σε
περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κ.λ.π.) ειδοποιώντας έγκαιρα τον οικονομικό
φορέα. Επιπλέον η Δ/νση του σχολείου μπορεί να απαιτεί την περικοπή των
ορισμένων γευμάτων όποτε το κρίνει αναγκαίο (απουσία μαθητών κλπ).
Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή
όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του σχολείου ή
εκδηλώσεων, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον προμηθευτή, καθώς και
διαφοροποίηση του γεύματος χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες. Τυχόν
αλλαγές στο μενού, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν να
γίνουν μετά από έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου, με την προϋπόθεση ότι
το νέο μενού είναι ισάξιο ποιότητας.
Άρθρο 24
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
1. Αν το γεύμα φορτωθεί και παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα γεύματα που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
ΆΡΘΡΟ 25
Συμπεριφορά
Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, τους
γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη. Το δε
σερβίρισμα, από τους υπαλλήλους του οικονομικού φορέα με την
προσβλέπουσα από το νόμο ενδυμασία, θα πραγματοποιείται ανά μαθητή
στην ειδική αίθουσα γευμάτων σε δυο βάρδιες, λόγο έλλειψης χώρου. Η
αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση
της σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του
σχολείου ή την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 26
Δημοσιότητα
1. Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
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2. Καθορισμός προθεσμιών
1.Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών
ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν
από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από το
Δήμο να παρατείνει τις προθεσμίες.
3. Δημοσίευση
1. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η προκήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και
θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Δήμαρχος Τρίπολης
Δημήτριος Παυλής
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