
 

 
 

   
  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αριθ.Αποφ. 458/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια μεταφορά και παράδοση φρούτων στα 
σχολεία του δείγματος (Υποέργο 3 της Πράξης 
«Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας 
και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 
16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου 
ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά 
μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας 
λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» 
και με κωδικό αριθμό ΜIS 371406).  

 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός 
Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,  
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 29763/20.09.2013  πρόσκληση του Προέδρου-
Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα   (9) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                 
      1. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
      (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ  
3. ΔΕΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

6. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
7. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

(αναπλ. μέλος) 

 

8. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αναπλ. μέλος) 

 

9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(αναπλ. μέλος) 
 

 

  
ο  Πρόεδρος-Δήμαρχος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 
τα εξής:  

 
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή «…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει 
και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία………….». 
 
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την με αρ. 
20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ 431/ τ. Β’) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 / τ. Β΄), αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ. 
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010/  τεύχος Β΄) απόφαση Υπ. 
Οικονομικών, ως εξής:  
α)   Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ. 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της 
προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ. 
 
Στον  ΚΑ 15-6142.004: 34.630,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου Π. 
Φαλήρου του οικονομικού έτους 2013 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 
για το υποέργο 3 «Προμήθεια, μεταφορά & παράδοση φρούτων στα σχολεία 
του δείγματος. (Υποέργο 3 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για 
την πρόληψη υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου,  Αγ. Δημητρίου, 
Αλίμου) »  της πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό γυμνασίων & λυκείων των Δήμων 
Παλαιού Φαλήρου, ΑΓ. Δημητρίου Αττικής & Αλίμου ύστερα από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» και με 
κωδικό αριθμό ΜIS 371406. 

 
Ακολούθως  αναφέρει ότι με την υπ’αρ. 338/2011 πράξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου ελήφθη απόφαση για την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο 
«Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον 
εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και  11 λυκείων των δήμων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής» και προϋπολογισμό 642.816,34 € στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κωδικό 16, στην 
κατηγορία παρεμβάσεων «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» 
και στον Άξονα Προτεραιότητας 14. Με την με αρ. πρωτ. 801/20.03.2012 
απόφαση του Γ.Γ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η ένταξη της 
ανωτέρω πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο.  

Η προαναφερομένη πράξη περιλαμβάνει οκτώ (8) υποέργα, μεταξύ 
των οποίων το υποέργο 2 που αφορά : Π.2.1 Φορητός Εξοπλισμός 
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Τηλεϊατρικής, Π.2.2. Εξοπλισμός ΤΠΕ, Π.2.2. Αναλώσιμα Υλικά Εξοπλισμού 
Τηλεϊατρικής και άλλα Αναλώσιμα Υλικά, Π.2.3. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού 
Ιατρικού Φακέλου των Εφήβων και Λήψης και Αποστολής Ιατρικών 
Δεδομένων μέσω Internet, Π.2.4. Εφαρμογή Στατιστικής Ανάλυσης 
Δεδομένων, Π.2.5. Πολυκαναλική Διαδικτυακή Πύλη για την Πρόληψη και την 
Προαγωγή της Υγείας των Εφήβων, Π.2.6. Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση 
και Φιλοξενία των Εφαρμογών των Παραδοτέων Π.2.3., Π.2.4. και Π.2.5. για 
12 μήνες, Π.2.7. Εκπαίδευση 25 Ωρών στις Εφαρμογές, του οποίου ο 
πρ/σμός ανέρχεται στο ύψος των 180.389,34€ συμπ/νου ΦΠΑ  βάσει του 
Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 

 
Ακολούθως εισηγείται τη λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 

πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου -3 «Προμήθεια, μεταφορά & 
παράδοση φρούτων στα σχολεία του δείγματος. (Υποέργο 3 του 
προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας εφήβων 
γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου,  Αγ. Δημητρίου, Αλίμου)» της Πράξης  
«Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον 
εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» και με 
κωδικό αριθμό ΜIS 371406, ποσού 34.630€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:         

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) 
- την υπ’αρ. 6/28.01.2013 απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης του πρ/σμού 

οικ. έτους 2013, που εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 
6363/5621/04.02.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 3062/01.02.2013) 

- την με αρ. 30/19664/20.04.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου 
Οικονομικών περί της εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους δήμους και στα 
δημοτικά ΝΠΔΔ 

- το από 20.09.2013 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 13REQ001626824) 
- την από 20.09.2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης περί δέσμευσης 

του αντίστοιχου ποσού, με τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στον ΚΑ 15-6142.004 του 
πρ/σμού οικ. έτους 2013 και την καταχώρηση αυτού στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων με Α/Α  Α/691 

- την υπ’αρ. 338/2011 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ) 
- την με αρ. πρωτ. 801/20.03.2012 απόφαση του Γ.Γ. Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
- το σχέδιο των τευχών της διακήρυξης και τον προϋπολογισμό του 

υποέργου-3 
- την με αρ. 118/13 μελέτη Τ.Υ. 
- την εισήγηση του Προέδρου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου -3 
«Προμήθεια, μεταφορά & παράδοση φρούτων στα σχολεία του δείγματος. 
(Υποέργο 3 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την 
πρόληψη υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου,  Αγ. Δημητρίου, 
Αλίμου » της Πράξης  «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων 
των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα 
από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας 
λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 2007-2013» και με κωδικό αριθμό ΜIS 371406, ποσού 34.630€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, του οποίου οι όροι επισυνάπτονται στην παρούσα. 
 
Η παρούσα πράξη θα αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για προέγκριση πριν τη δημοπράτηση.  
 
 
 

Κανόνες  δημοσιότητας  της  διακήρυξης 
 

Η  περίληψη  της  διακήρυξης  του ανοιχτού διαγωνισμού θα δημοσιευθεί 
βάσει του Ν. 3548/07 και το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο 
σύμφωνα με το Ν.3548/07.  
 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2013. 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Π. Φαλήρου ύψους 34.630€ με τα στοιχεία ΚΑ 15-6142.004: 
«Προμήθεια, μεταφορά & παράδοση φρούτων στα σχολεία του δείγματος. 
(Υποέργο 3 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη 
υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου,  Αγ. Δημητρίου, Αλίμου)». 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 
μονομελών οργάνων των Δήμων, ……………………., για λόγους νομιμότητας,  μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση 
αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 
ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 
σιωπηρώς απορριφθεί.  

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια 
δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

 Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική 
αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
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βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις 
αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. 
 
 Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή 
του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των 
άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις 
αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα 
άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 
 
 Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον  
μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός 
από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση 
αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί 
της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό 
Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, 
καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.  Οι αποφάσεις της Ειδικής 
Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  458/2013. 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την 
παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. ”. 
 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 6. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 7. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με τη 
συγχρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

www.epanad.gov.gr 
 

www.espa.gr 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ – 3:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 16 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 11 ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 

ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» 

ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΚΑΙ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS 

371406. 

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  2007-2013» 

 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

«Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 

της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 

3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 

 

 

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): 371406 

 

 

Σεπτέµβριος 2013 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ»,  

ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 16 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 11 

ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΚΑΙ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS 371406. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.629,40€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% ή 23%  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118 / 2013 
 
Κ.Α.: 15-6142.004  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα των προς προµήθεια ειδών 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου 

    Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τερψιχόρης & Αρτέµιδος 51 

    ΤΚ: 17562 

    Τηλέφωνο: 213 2020 353, 213 2020 333 

    Φαξ: 213 2020 333 

    e-mail: irene.christodoulelli@palaiofaliro.gr 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

• Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

• Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3263/04 

• Την Υ.Α. Αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

• Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

• Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις. 

• Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

• Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

• Την Υ.Α Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 
540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’) 

• Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 

• Την µε Α.Π. 801/20-03-2012 (Α∆Α: Β445Θ-4ΒΗ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ένταξη της  Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού 
συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής»  στον Άξονα  Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013» 

• Την υπ’αρ. 338/2011 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου (Α∆Α: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ). 

• την µε αρ.118 /2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 

• την από 20/09/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης περί δέσµευσης του αντίστοιχου ποσού, µε τη 
βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στον ΚΑ 15-6142.004 του 
πρ/σµού οικ. έτους 2013 και την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο ∆εσµεύσεων µε α/α Α/691 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες  προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα των προς προµήθεια ειδών (µε ακέραια επί τοις εκατό έκπτωση επί των 

τιµών του  τιµολογίου της µελέτης), για την ανάθεση του έργου: «Προµήθεια, Μεταφορά και Παράδοση 
Φρούτων στα Σχολεία του ∆είγµατος». 

 

Το έργο αποτελεί το Υποέργο µε Α/Α 3 της πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και  11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, 
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου 
χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007 – 2013» µε MIS 371406. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.629,40€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% το 
οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. 

Όσοι επιθυµούν  να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα  διακήρυξη το  αργότερο  µέχρι την 01/11/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00  (ώρα  λήξης  
παραλαβής προσφορών) για όσες προσφορές υποβληθούν παρουσία του προσφέροντος ή νοµίµου εκπροσώπου 
αυτού ή µέχρι την µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού εάν αποσταλούν µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία (άρθρο 11 παρ 4 ΥΑ11389/93) , στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου 
στη διεύθυνση Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος, Τ Κ. 17562, στο Παλαιό Φάληρο. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες,  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των ειδών της προµήθειας. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν  το φάκελο  προσφοράς  τους,  ιδιοχείρως  ή αποστέλλοντας  τον ταχυδροµικά  
µε συστηµένη  επιστολή  ή  µέσω  Courier στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου του  ∆ήµου στις χρονικές προθεσµίες 
που ορίζονται παραπάνω.  Στην  περίπτωση  της  ταχυδροµικής αποστολής  ο ∆ήµος ουδεµία  ευθύνη  φέρει  για  
τον χρόνο και το περιεχόµενο  των φακέλων  προσφοράς  που  θα αποσταλούν. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στις 01/11/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 π.µ. στο 
δηµοτικό κατάστηµα δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου στη διεύθυνση Τερψιχόρης 51και Αρτέµιδος, Τ Κ. 17562, 
στο Παλαιό Φάληρο από την αρµόδια Επιτροπή. 

Η παρούσα  απόφαση  και τα συνηµµένα παραρτήµατα  αυτής είναι αναρτηµένα στον Πίνακα ανακοινώσεων 
και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. 

Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται  σε µία  (1)  ηµερήσια  εφηµερίδα του Νοµού. Επίσης, το παρόν θα 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: http://www.palaiofaliro.gr, στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στον δικτυακό 
τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro και http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του 
∆ήµου Π. Φαλήρου (κωδ. φορέα 6232) καθώς στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. στην διεύθυνση www.ygeia-
pronoia.gr 

 

Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
ΚΑΙ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ  1o 

Εισαγωγή 

Σκοπός της διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα 
των προς προµήθεια ειδών (µε ακέραια επί τοις εκατό έκπτωση επί των τιµών του  τιµολογίου της µελέτης), 
είναι η επιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του 
∆είγµατος», που αποτελεί αντικείµενο του υποέργου 3 της πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της 
υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και  11 λυκείων των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού 
συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007 – 2013» µε MIS 371406. 

 

ΑΡΘΡΟ  2o 

Το  αντικείµενο, οι στόχοι  και τα παραδοτέα του ανωτέρω υποέργου  αναφέρονται στο Παράρτηµα Β:  Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  3o 

Στοιχεία διαγωνισµού 

Τα τεύχη δηµοπράτησης αποτελούν συµβατικά στοιχεία και είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:    

α. Η  παρούσα διακήρυξη 

β. Η µε αριθµό 118/2013 µελέτη ΤΥ  

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

δ. Η  προσφορά του µειοδότη 

 

ΑΡΘΡΟ  4o 

Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος, στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, η οποία συγκροτήθηκε µε την 
απόφαση Ο.Ε. 6/2013, την 01/11/2013 ηµέρα Παρασκευή και µε ώρα λήξης υποβολής προσφορών  έως 11:00, 
διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.  

Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο 
∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : Τερψιχόρης 
51 και Αρτέµιδος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ. 17562. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια 
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

 

ΑΡΘΡΟ  5o  

Πληροφορίες 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος, 
Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
τηλ. 213 2020 353, κα Ε. Χριστοδουλέλλη. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και µέσω του ∆ιαδικτύου, στην ιστοσελίδα www.palaiofaliro.gr 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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και ειδικότερα στο τµήµα εφηµερίδα της υπηρεσίας - Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί. Επίσης, η παρούσα 
∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στον δικτυακό τόπο:  http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro 
και http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του ∆ήµου Π. Φαλήρου (κωδ. φορέα 6232) καθώς 
και στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. στην διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ  6o  

Προϋπολογισµός  της  προµήθειας 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των  34.629,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
και πάσης φύσεως κρατήσεις και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.004 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2013. 

Το υποέργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  ∆υναµικού 2007-2013» - άξονας προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα 
της Ψυχικής Υγείας.  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 
πληθυσµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 

 

ΑΡΘΡΟ  7o  

Α. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα 
κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει  την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα  που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία  κράτους – 
µέλους της ΕΕ  ή του ΕΟΧ  ή κράτους – µέλους  που  έχει υπογράψει  την Σ∆Σ  ή τρίτης χώρας που  έχει 
συνάψει  ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή 
την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 

Στο  διαγωνισµό   µπορούν   να  συµµετέχουν   φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα   ή  ενώσεις  αυτών,  ή  
συνεταιρισµοί,   ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται 
µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών και προµηθειών.  Η παροχή  των υπηρεσιών  που  αφορά  η παρούσα  δεν  
επιφυλάσσεται  µε νοµοθετικές,  κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη. 

 

Β. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1.  Όσοι προσφέροντες τηρουµένων των προβλέψεων του εθνικού δίκαιο ή κοινοτικού δικαίου έχουν 
καταδικαστεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για:  

i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής ∆ράσης 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ii)  ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ∆ράσης 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iii)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του Συµβουλίου ΕΕ   

2.  Όσοι  αποκλείσθηκαν   τελεσίδικα  από  ∆ηµόσια  Υπηρεσία  ή  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  γιατί  
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα  που µπορεί να διαπιστωθεί  µε οποιοδήποτε  µέσο 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά  την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης  η οποία 
έχει ισχύ δεδικασµένου. 

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία. 

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα 
µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

7. Όσοι προσκοµίσουν  ψευδείς   δηλώσεις  ή  παραλείψουν την υποβολή  των πληροφοριών  που  απαιτούνται  
κατ’ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 

8. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή 
παραλείψεις, έχουν  υποπέσει   στα  ίδια  ή  αντίστοιχα  παραπτώµατα   ή  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  µε  τις  
παραπάνω   κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

9. Όσοι δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 8 της 
παρούσας διακήρυξης 

10. Όσοι δεν προσκοµίσουν την προσήκουσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 

 

ΑΡΘΡΟ  8o  

Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Άλλα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος  θα  πρέπει  να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς,  µε ποινή αποκλεισµού,  τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση πρέπει: 

-να έχει στη διάθεσή του άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισµό για την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης, 

-να  διαθέτει  αποδεδειγµένη  επαγγελµατική  ενασχόληση σχετική µε το αντικείµενο των υπό προµήθεια ειδών,  
ώστε  να  αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του  υπό ανάθεση υποέργου, 

-Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη  από την πλευρά του όλων των ανωτέρω ελάχιστων  
προϋποθέσεων, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) ως στοιχεία 
τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ  9o  

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους και µε ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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4. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου,  από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί, για αδικήµα  σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής στην οποία: 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν 

β. Να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

γ. Να δηλώνουν ότι  δεν αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  ∆ηµόσια  Υπηρεσία  ή  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  
∆ικαίου  γιατί  δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους 

δ. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν τελούν σε κάποιες 
από τις αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 7 Β1 της παρούσας διακήρυξης 

 

6.  Αν  ο  διαγωνιζόµενος  δεν  παρίσταται  αυτοπροσώπως   τότε  ο  εκπρόσωπος  του  πρέπει  να  καταθέσει  
σχετική εξουσιοδότηση νόµιµα θεωρηµένη που να του δίνει το δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. 

 

7. Νοµιµοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόµενου και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

• ΦΕΚ σύστασης, 

• Επικυρωµένο αντίγραφο  του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί  όλες 
οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει), 

• ΦΕΚ στο οποίο  έχει δηµοσιευτεί  το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση  των εταίρων περί εκπροσώπησης  του 
νοµικού προσώπου, 

• Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει  ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 
συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

• Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 

• Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών.  

 

8. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών,  για κάθε µέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα 
ανωτέρω καθώς και συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου 

• να συστήνεται ή ένωση ή κοινοπραξία 

• να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου 

• να αναγράφεται  και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της 
ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς 

• να δηλώνεται  ένα  µέλος ως υπεύθυνο  για τον συντονισµό  και τη διοίκηση όλων των µελών της 
ένωσης/ κοινοπραξίας. 

9. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1) Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και των προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και Ε.Ε.)  και για τον 
πρόεδρο  και διευθύνοντα  σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα  ποινικού µητρώου ή 
άλλο ισοδύναµο  έγγραφο αρµόδιας  διοικητικής ή δικαστικής αρχής  της χώρας  εγκατάστασης,  από  το 
οποίο  να προκύπτει  ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση,  για κάποιο αδίκηµα  σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής  τους  δραστηριότητας,  ή για  
κάποιο  από  τα αδικήµατα  της υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,   της  
ψευδορκίας,   της  δωροδοκίας   και  της  δόλιας χρεωκοπίας. 

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισµού  να  αναπληρωθούν   µε  Ένορκη Βεβαίωση  
του  υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον  συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση, η οποία θα πρέπει  
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω   περιπτώσεων  και  
εκδίδονται  µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.. 

 

10.  Κατάλληλες άδειες λειτουργίας-ασκήσεως επαγγέλµατος αναλόγως της οµάδας για την οποία συµµετέχουν 

 

ΑΡΘΡΟ  10o  

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται  στην παρούσα,  θα προσκοµίζονται µε νόµιµα θεωρηµένο  το 
γνήσιο της υπογραφής. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1.  Η Ένωση/  Κοινοπραξία  δεν  υποχρεούται  από  την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  να  περιβληθεί  ιδιαίτερη  
νοµική µορφή προκειµένου  να  υποβάλει  Προσφορά.  Ωστόσο στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  η 
προµήθεια  είναι  δυνατόν  να υποχρεωθεί  από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ορισµένη νοµική 
µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται  αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  της προµήθειας στην Ένωση/Κοινοπραξία,  η  ευθύνη  αυτή  
εξακολουθεί  µέχρι  πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση  που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε  λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της  Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα  Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί  να υφίσταται  ως έχει και να παράγει  όλα τα έννοµα 
αποτελέσµατά  της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα  εκπλήρωσης των συµβατικών  όρων από  τα 
εναποµείναντα  Μέλη θα  εξετασθεί  από  την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ η οποία  και θα αποφασίσει  σχετικά. 
Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποφασίσει  ότι τα εναποµείναντα  Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν  να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  µε προσόντα αντίστοιχα του 
Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
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ΑΡΘΡΟ  11ο 

Υποχρεώσεις σχετικά µε τη Σύνταξη και την Υποβολή των Προσφορών 

Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν  την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς  την αυτοπροσώπως  ή µε ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος. 

 

Οι προσφορές: 

1. Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν, στο πρωτότυπο, τη 
µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 

2 Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε  άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνοδευόµενες  από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας  υπερισχύει η 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  Πιστοποιητικά αλλοδαπών  αρχών  γίνονται  δεκτά,  εφόσον  
συνοδεύονται  από  επίσηµη  µετάφραση  στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα  των προσφορών θα πρέπει 
να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 

3. Είναι  δακτυλογραφηµένες   και δε  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις  (σβησίµατα,  διαγραφές,   προσθήκες  
κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ. Θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής 
και µονογραµµένες από τον προσφέροντα,  η δε αρµόδια  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει  τις διορθώσεις  κτλ. και γενικά θα επιβεβαιώνει  ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

 

Επιπλέον  

1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση  της προσφοράς  ή πρόταση  που  κατά την κρίση της Επιτροπής εξοµοιώνεται  
µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό  πρέπει  να αναφέρουν  στην προσφορά  τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των 
όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και 
χωρίς την αναφορά της σ’  αυτή.  Εξάλλου,  µε  την υποβολή  της προσφοράς  θεωρείται  βέβαιο  ότι  οι  
διαγωνιζόµενοι είναι  απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας, 
κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 

 

Εναλλακτικές  Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Εάν υποβληθούν  τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν  υπόψη.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος  θα υποβάλλει  τέτοιας 
φύσης  προτάσεις,  δε δικαιούται  σε καµία περίπτωση  να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί  λόγους  προσφυγής  
κατά της απόρριψης  των προτάσεων αυτών. 

 

Περιεχόµενο Προσφορών 

Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει  όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 

Α.  «Φάκελος  ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»,  ο  οποίος  περιέχει  τα  νοµιµοποιητικά  στοιχεία  και  όλα  τα  
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας διακήρυξης. 
Τα δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να είναι  ταξινοµηµένα  µέσα  στον Φάκελο, µε τη σειρά  που  ζητούνται στις 
αντίστοιχες παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 
Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

 

Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Οικονοµική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.  

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ»  ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 

3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 458 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/11/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 01/11/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Όλοι οι επιµέρους  φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως παρουσιάζεται παρακάτω:  

Για το φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ» 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ»  ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 

3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 458 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/11/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 01/11/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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Για το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ»  ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 

3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 458 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/11/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 01/11/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Για το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ»  ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 458 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/11/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 01/11/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

 

Όλοι οι επιµέρους  φάκελοι αναγράφουν  την επωνυµία  και διεύθυνση,  αριθµό τηλεφώνου,  φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου  (π.χ. ∆ικαιολογητικά κλπ.). 

Στην οικονοµική προσφορά, το συνολικό ποσό πλέον ΦΠΑ, αναγράφεται  ολογράφως και αριθµητικά. Σε 
περίπτωση διαφωνίας  µεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθµητικώς, θεωρείται ως προσφορά το 
αναφερθέν  ποσό ολογράφως. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προσφέροντα. Απαγορεύεται 
µε ποινή αποκλεισµού η οικονοµική προσφορά για τµήµα του υποέργου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται  η πλήρης επωνυµία  και διεύθυνση,  καθώς και 
αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Οι προσφορές  υποβάλλονται  στην Ελληνική  γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται  ευκρινώς η 
λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”  και  να   µονογράφεται   από   τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Το   περιεχόµενο   του   
πρωτοτύπου   είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για  την εύκολη σύγκριση των προσφορών  πρέπει  να τηρηθεί  στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 
της ∆ιακήρυξης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά  την  καταληκτική  ηµεροµηνία   υποβολής   των  προσφορών   δεν  γίνεται  αποδεκτή   αλλά  
απορρίπτεται   ως απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή απόκρουση  όρου  της ∆ιακήρυξης ή της 
Προσφοράς.  ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια  Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν  τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την επόµενη 
µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

Προσφορές που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  Η ισχύς της προσφοράς  
µπορεί να παραταθεί,  εφόσον  ζητηθεί από  την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Αρχή πριν από  τη λήξη της, για διάστηµα  
ενός (1) µηνός κατά ανώτατο όριο. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 

- δικαστική ενέργεια. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού  στον Ανάδοχο µπορεί  να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση Συµµετοχής  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται  υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή Γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο προς 5 % του αθροίσµατος των προϋπολογισµών των 
οµάδων για τις οποίες συµµετέχει ο προσφέρων συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., σαν εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό  ισχύος τεσσάρων µηνών, από την επόµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η 
εγγυητική συµµετοχής µπορεί να εκδοθεί από την επόµενη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της περίληψης του 
διαγωνισµού έως και την προηγούµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Η εγγύηση  συµµετοχής  του  διαγωνιζόµενου  που  θα  επιλεγεί  ως  ανάδοχος  επιστρέφεται  µετά  την 
κατάθεση  της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζοµένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του «Έργου». 

Σε περίπτωση  που ο ανάδοχος  στον οποίο θα κατακυρωθεί  ο διαγωνισµός  αρνηθεί  να υπογράψει  
εµπροθέσµως  τη σύµβαση ή να καταθέσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή  της 
σύµβασης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα  οποιαδήποτε  άλλη υποχρέωσή  του που απορρέει  από τη συµµετοχή 
του στο διαγωνισµό,  κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Στην  περίπτωση   Ένωσης/   Κοινοπραξίας   η  Εγγύηση   Συµµετοχής   περιλαµβάνει   και  όρο  ότι  αυτή  
καλύπτει  τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται  να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία  ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή  της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια 
ειδών . 

Αν περάσει η προθεσµία  των δέκα (10) ηµερών, που ορίζεται παραπάνω,  χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί  για να υπογράψει  τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, 
εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και καταπίπτει  υπέρ  της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ  η  Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς  άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

Σ’  αυτήν  την περίπτωση,  η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  αποφασίζει την ανάθεση  της Σύµβασης στον επόµενο  
στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση  αυτή λαµβάνεται  εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά  κάθε 
µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 
παρ. 12 και 4 παρ. 5). 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης της 
περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η 
ένσταση εξετάζεται στη Οικονοµική Επιτροπή. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την 
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής, όπως είναι οριζόµενα στο άρθρο 
10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού. Στην 
περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού 
επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 
11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995  άρθρο 4 παρ. 5). 

2.Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που αφορούν την 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους. 

3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης  δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3). 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Προσφερόµενη τιµή  

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται  οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά που  δε  δίδει  τιµή σε Ευρώ ή δίδει  τιµή σε συνάλλαγµα  ή µε ρήτρα συναλλάγµατος  απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη. 

Οι τιµές των προσφορών  δεν υπόκεινται  σε µεταβολή κατά τη διάρκεια  ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση  
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του υποέργου (ΟΜΑ∆Α) ή για όλο το υποέργο (όλες της ΟΜΑ∆ΕΣ) µε 
ίδιο ποσοστά έκπτωσης ανά δράση του υποέργου 

Η τιµή της προσφοράς θα προκύψει ύστερα από ακέραια επί τοις εκατό έκπτωση που θα εφαρµοστεί επί της  
τιµής των φρούτων (€/κιλό) όπως καθορίζονται από τις µέσες τιµές λιανικής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών 
που εκδίδει η ∆/νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε 
ηµεροµηνία παράδοσης διεύθυνση ιστότοπου Υπηρεσίας :                          
http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=category&id=182&Itemid=157&lang=el.  
Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρονται σαφώς τόσο το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο 
συµµετέχων, όσο και το τελικό ποσό µετά την έκπτωση. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις.   

Επίσης βαρύνεται µε τη δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία:  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα 
τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το 
παραπάνω όργανο και παραµένει σφραγισµένος µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως 
φάκελο και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
της παρούσας προµήθειας. Η οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα δικαιολογητικά και τα 
τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  

 

ΑΡΘΡΟ  17ο 

Αξιολόγηση προσφορών  

1. Καθώς για την τελική επιλογή του προµηθευτή, κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών : 

α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης 
υποψήφιο προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία πλήρης και οικονοµικότερη. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο 
οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση 
υποβάλλεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση 
της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβάση να 
καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης  

1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που 
κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής.  

2. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Εφ' όσον η σύµβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται 
ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 11389/1993. 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο 

Σύµβαση  

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο.  

Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό 
προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από 
γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο 

Τρόπος  πληρωµής 

Η  πληρωµή  της αξίας των αντικειµένων της προµήθειας θα γίνεται µε εξόφληση σε µηνιαία βάση, βάσει των 
παραδόσεων των αντικειµένων της προµήθειας που έχουν γίνει εντός του µήνα και  εντός 40 ηµερών από την 
κατάθεση του ανάλογου τιµολογίου  

Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται  από  την αρµόδια  για  την προµήθεια  υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ  21ο 

Χρόνος  παράδοσης 

Ο  χρόνος  παράδοσης των υλικών ορίζεται στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 18/11/2013 και 17/5/2014 όπως αυτά 
περιγράφονται στην µελέτη αριθµ. 118/2013 της ΤΥ.    

ΑΡΘΡΟ  22ο 

Τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών  

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί 
από το ∆.Σ. µε την απόφαση 184/2013 και πραγµατοποιείται  µέσα  στον  καθοριζόµενο, από το άρθρο 21 της 
παρούσης  χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ  23ο 

∆ιαφορές διακήρυξης – νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) όπως ισχύει κατά το 
χρόνο διενέργειας της διαδικασίας. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. 
Π. Ο. Τ. Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 
3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ  24ο 

∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται  υποχρεωτικά µε τοιχοκόλληση στον πίνακα  ανακοινώσεων  
του ∆ήµου. Για τις δηµοσιεύσεις αυτές συντάσσεται  αποδεικτικό  µπροστά  σε δύο  µάρτυρες.  Επιπλέον, 
περίληψη  της παρούσας   διακήρυξης  δηµοσιεύεται σε  µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόµου 2741/1999 και του Νόµου 3548/2007, 
αντίστοιχα. 

Τέλος περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου http://www.palaiofaliro.gr 
και στη ∆ιαύγεια στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro και 
http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του ∆ήµου Π. Φαλήρου (κωδ. φορέα 6232) καθώς και 
στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. στην διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr 

 

ΑΡΘΡΟ  25ο 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ’ αριθµόν 118/2013 τεχνικές  προδιαγραφές της ΤΥ του ∆ήµου Παλαιού 
Φαλήρου. 

Ως Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού ορίζεται η επιτροπή διενεργείας, ανάθεσης και 
αξιολόγησης προσφορών προµηθειών, υπηρεσιών γενικής φύσεως  βάσει του ΕΚΠΟΤΑ η οποία συγκροτήθηκε 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ
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µε την υπ’ αριθµόν 6/2013 απόφαση  της Ο.Ε. του ∆ήµου ύστερα από κλήρωση βάσει του αρ. 26 του 
Ν4024/2011 σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν3463/2006 και το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                     ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Προμήθεια μεταφορά και παράδοση φρούτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         στα σχολεία του δείγματος (Υποέργο 3 του 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                    προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για  

ΔΗΜΟΣ . ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ                                                την πρόληψη υγείας)   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ :  118/13                                          Κ.Α : 15-6142.004 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια η οποία περιλαμβάνει αγορά από το ελεύθερο εμπόριο 

και μεταφορά και διανομή φρούτων εποχής στα σχολεία του δείγματος όπου εφαρμόστηκαν τα 

υπόλοιπα υποέργα του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας. 

 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 34.629,40€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ή 23%.  

 Η συνολική ποσότητα ή έκταση του διαγωνισμού είναι : 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 και συγκεκριμένα τον ΚΑ: 

15-6142.004 . 

Οι κωδικοί cpv που αντιστοιχούν στην προμήθεια είναι οι: 15300000-1 και 55521200-0 

  

 

 

                                                                                              Π. ΦΑΛΗΡΟ 20/9/2013  

                                                                                                     Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

                                                                                                 ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ    

                                                                                              ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 
Φρούτα εποχής τύπου Α επιλογής της 

Υπηρεσίας 
κιλό 

12.500 

2 
Φρούτα εποχής τύπου Β επιλογής της 

Υπηρεσίας 
Κιλό 

12.500 

3 Μεταφορά και παράδοση φρούτων Τεμ 70 

  Σύνολο 25.070 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

«Προμήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του Δείγματος»για το  «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της 

υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για 

χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Προμήθεια μεταφορά και παράδοση φρούτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         στα σχολεία του δείγματος (Υποέργο 3 του 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                    προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για  

ΔΗΜΟΣ . ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ                                                την πρόληψη υγείας)   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ :  118 /13                                          Κ.Α : 15-6142.004 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

* 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € ** 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

€  

(περιλ. ΦΠΑ) 

1 
Φρούτα εποχής τύπου Α 

επιλογής της Υπηρεσίας 
κιλό 12.500 1,34 16.750,00 

2 
Φρούτα εποχής τύπου Β 

επιλογής της Υπηρεσίας 
Κιλό 12.500 0,84 10.500,00 

3 
Μεταφορά και παράδοση 

φρούτων 
Τεμ 70 105,42 7.379,40 

  
Σύνολο 

ποσοτήτων 
25.070 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

περιλαμβ. ΦΠΑ€ 
34629,40 

 

*Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με βάση την 

ημερήσια τιμή των προϊόντων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη έως την ανάλωση του 

προϋπολογισμού. Επίσης η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τμηματικά τις ποσότητες που θα χρειαστεί κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης και όχι κατ ανάγκη όλες όσες αναφέρονται παραπάνω. Η αναλογία 

φρούτων ανά μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι περίπου 180γρ/εργάσιμη σχολική ημέρα 

και ο αριθμός των εφήβων που θα συμμετέχουν υπολογίζεται σε 1050 άτομα. 

** Οι τιμές των φρούτων/κιλό είναι ενδεικτικές και ισχύουν για την 7/1/2013 (μέση τιμή λιανικής). 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι τιμές των φρούτων ορίζονται σύμφωνα με τις μέσες τιμές λιανικής του 

Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδει η Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε ημερομηνία.  

 

 

                                                                                               Π. ΦΑΛΗΡΟ 20/9/2013 

                                                                                                       Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

                                                                                                ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                                                                                           

                                                                                             ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ



 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Ενδεικτικό διάγραμμα διακύμανσης τιμών φρούτων βάση των μέσων τιμών λιανικής του Δελτίου 

Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδει η Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρονιάς 

 

   
Μέση τιμή 

λιανικής περλ 

ΦΠΑ βάση 

δελτίου 

πιστοποίησης 

τιμών  

Μανταρίνια 

Κλημεντίνης     

€/κιλό 

Μήλα Στάρκιν Α' 

ποιοτ. Εγχ.           

€/κιλό 

Αχλάδια 

Κρυστάλλια 

Εγχώρια     €/κιλό 

Μπανάνες        

€/κιλό 

19/11/2012 1,10 1,00 1,25 1,35 

29/11/2012 1,00 1,09 1,25 1,35 

10/12/2012 0,90 1,09 1,25 1,35 

20/12/2012 0,80 1,09 1,25 1,35 

27/12/2012 0,80 1,09 1,25 1,34 

7/1/2013 0,84 1,09 1,25 1,34 

21/1/2013 0,80 1,14 1,25 1,34 

7/2/2013 0,80 1,14 1,25 1,39 

21/2/2013 0,80 1,14 1,30 1,44 

7/3/2013 1,10 1,14 1,30 1,44 

21/3/2013 1,00 1,14 1,30 1,42 

8/4/2013   1,14 1,80 1,57 

22/4/2013   1,25 1,80 1,53 

8/5/2013   1,25 1,80 1,49 

13/5/2013   1,30   1,49 

20/5/2013   1,30   1,49 

             

         

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Μανταρινια 

Κλημεντήνης     €/κιλό

Μήλα Στάρκιν Α' ποιοτ. 

Εγχ.           €/κιλό

Αχλάδια Κρυστάλλια 

Εγχωρια     €/κιλό

Μπανάνες        €/κιλό

 
 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

«Προμήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του Δείγματος»για το  «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Προμήθεια μεταφορά και παράδοση φρούτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         στα σχολεία του δείγματος (Υποέργο 3 του 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                    προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για  

ΔΗΜΟΣ . ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ                                                την πρόληψη υγείας)   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ :  118 /13                                          Κ.Α : 15-6142.004 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Φρούτα εποχής τύπου Α επιλογής της Υπηρεσίας ( CPV : 15300000-1) 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ: Α΄ ποιότητας εγχώρια χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα.  

ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η 

αποστολή και παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης 

ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του 

κάθε τμήματος.  

  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 :  Φρούτα εποχής τύπου Β επιλογής της Υπηρεσίας από τα αναφερόμενα παρακάτω ή 

άλλα από αυτά που αναφέρονται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδει η Δ/νση 

Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε 

ημερομηνία (CPV : 15300000-1) 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς 

χτυπήματα, γδαρσίματα, κουκούτσια και στίγματα.  

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, 

γδαρσίματα και στίγματα.  

ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Α΄ ποιότητας φρέσκες χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 

ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η 

αποστολή και παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης 

ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του 

κάθε τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 :  Μεταφορά και παράδοση φρούτων ( CPV : 55521200-0) 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

«Προμήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του Δείγματος»για το  «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της 

υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για 
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Μεταφορά και παράδοση των φρούτων που περιγράφονται παραπάνω σε ποσότητα περίπου 

200χλγ ανά σχολική εργάσιμη ημέρα (ενδεικτικός τρόπος παράδοση τρείς φορές την εβδομάδα, 

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) στα έως δώδεκα (12) σημεία που θα οριστούν από την Υπηρεσία (4 

ή 5 σχολεία στο Δήμο Π.  Φαλήρου, 4 σχολεία στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, και 3 ή 4 σχολεία στο 

Δήμο Αλίμου) συνολικής διαδρομής ~ 30χλμ μαζί με την επιστροφή των συσκευασιών. 

 

Αναφορικά με τη μεταφορά και παράδοση των φρούτων ο ανάδοχος θα παραδίδει με ευθύνη 

του το υπό προμήθεια είδος στα ορισμένα από την Υπηρεσία σημεία και είναι υπεύθυνος μαζί 

με τον προμηθευτή των φρούτων για τη μεταφορά σε άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα και 

λοιπές φθορές, την ποιότητα και την ποσότητα του είδους με βάση τις παραπάνω 

προδιαγραφές.  

Αρμόδια για τη διαπίστωση και πιστοποίηση των παραπάνω με βάση όσα ορίζονται από την ΥΑ 

11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ, αναφορικά με δειγματοληψία, ελέγχους κλπ) από τη μεριά του Δήμου είναι 

η Επιτροπή παραλαβής η οποία υπογράφει το σχετικό πρακτικό. 

 

                                                                                               Π. ΦΑΛΗΡΟ 20/9/2013 

                                                                                                       Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                                    ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ                                                                                           

                                                                                                  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

«Προμήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του Δείγματος» για το  «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 

αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και 

Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 (ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ) 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα…………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)    
Ηµεροµηνία έκδοσης ....... ΕΥΡΩ.…… 
      
 Προς ∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος  
T.K. 17562 – Παλαιό Φάληρο 
 
            ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ……….. 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………………….∆\νση………………………………………………
………….  δια τη συµµετοχή  της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της .............., για την προµήθεια των 
Ειδών µε κωδικό αριθµό .................................................... σύµφωνα µε την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας. 

 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) 
δαπάνης.....................EYPΩ  της παροχής υπηρεσίων. 

 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 
 
-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
 
 
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
 σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 
 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
 ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
 καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

«Προμήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του Δείγματος» για το  «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 

αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και 

Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα                …………………………. 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)      Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………      

ΕΥΡΩ. …………………… 

  

 

Προς ∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος  
T.K. 17562 – Παλαιό Φάληρο 
 

            ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   …… 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της 
εταιρείας ………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή 
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη 
εργασία……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) δαπάνης.....................EYPΩ  της παροχής 
υπηρεσίων. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.---- 

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΞΕ-Ε1Σ


