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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Γούρνες: 22/6/2016 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                          Αριθ. πρωτ.:11728 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου 

                                               Νοµού Ηρακλείου 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι, 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα 

συµπλήρωσης εντύπου προσφοράς και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της 

οικείας Περιφέρειας, η «Προµήθεια τροφίµων, για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής 

εξοχής Κοκκίνι Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου, έτους 2016» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 2286/1995, της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Αποφ. (ΕΚΠΟΤΑ)  και του άρθρου 209 του ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). Για τα υπόλοιπα είδη της ανωτέρω προµήθειας που δεν 

περιλαµβάνονται στο δελτίο πιστοποίησης τιµών κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό %.   

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται στις 67.797,16€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (58.114,00€ άνευ ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου Χερσονήσου έτους 2016. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 4η του µήνα Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και  από 

ώρα 10.00 (έναρξη) µέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου 

Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αµερικανική βάση), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Η προµήθεια χωρίζεται σε επτά οµάδες : 

� Οµάδα Α΄ : Τρόφιµα. 

� Οµάδα Β΄ : Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά – αλλαντικά. 

� Οµάδα Γ ΄ : είδη αρτοποιείου 

� Οµάδα ∆΄ : Είδη ζαχαροπλαστικής 

� Οµάδα Ε΄ : Κρέατα 

� Οµάδα ΣΤ΄ : Κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά 

� Οµάδα Ζ΄ : Νωπά οπωρολαχανικά 

Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης  ποιότητας, νόµιµα κυκλοφορούντα στην 

αγορά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίµων και ποτών, τις Αγορανοµικές 

και Υγειονοµικές διατάξεις και τις επιµέρους παραγγελίες της υπηρεσίας. Η κάθε προσφορά θα 

πρέπει να συνοδεύεται από τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο θα αναφέρεται η 

ποιότητα, η σύσταση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του 

∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 
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Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή χωριστά για 

κάθε οµάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει προµηθευτής που ανταποκρίνεται µόνο στην µία οµάδα 

µπορεί να συµµετάσχει για να υποβάλλει προσφορά µόνο για την οµάδα που ενδιαφέρεται. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό : 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προµηθευτών που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας, 

και είναι γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς το 

ΦΠΑ, ήτοι ποσό  1.166,28€, η οποία αναλύεται ανά οµάδα ως εξής: 

1. ποσό 349,40€ για την οµάδα Α (τρόφιµα), 

2. ποσό 173,70€ για την οµάδα Β (Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά – αλλαντικά), 

3. ποσό 189,40€ για την οµάδα Γ (είδη αρτοποιείου ),  

4. ποσό 63,78€ για την οµάδα ∆ (είδη ζαχαροπλαστικής),  

5. ποσό 180,00€ για την οµάδα Ε (Κρέατα),  

6. ποσό 120,00€ για την οµάδα ΣΤ (Κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά) και  

7. ποσό 90,00€ για την οµάδα Ζ (νωπά οπωρολαχανικά)  

και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό 

µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι 

διαγωνισµού) από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, www.hersonisos.gr, µετά από την δηµοσίευση της 

προκήρυξης του διαγωνισµού. Πληροφορίες αρµόδιος υπάλληλος Καλαθάκης Κων/νος τηλ. 

2813404635. 

  Ο Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

  

Εµµανουήλ Πλευράκης 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδα Νοµού Ηρακλείου 

� NEA ΚΡΗΤΗ(ηµερήσια) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τµήµα προµηθειών 

2. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Γούρνες 22/6/2016 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      Αριθµός πρωτ.:11728 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                      

                           ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ  

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016 

∆ΙΑ 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών ∆ήµου Χερσονήσου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α). 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

(Α' 114). 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 185/Β) και τις σχετικές ερµηνευτικές 

εγκυκλίους. 

5. Του Ν. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α) περί «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει 

7. Τον Κώδικα Τροφίµων και ποτών, έτσι όπως ισχύει σήµερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β'/1987) 

8.  Την υπ’ αριθ. ∆22/οικ. 22418/730/18.05.2016 (ΦΕΚ 1488/26.05.2016 τεύχος Β') Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονοµικών, ανατέθηκε - για το έτος 2016 -  η οργάνωση 

και η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών -  κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράµµατος σε ∆ήµους, 

µεταξύ αυτών και στο ∆ήµο Χερσονήσου για την Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι  

9. Την υπ’ αριθ. 2/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ήµου Χερσονήσου περί ορισµού 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

10. Την υπ’ αριθ. 5/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

11. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 15.6482.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

12. Την υπ’ αριθ. ΑΑΥΣΥ 370/16.06.2016   µε την οποία δεσµεύεται πίστωση ποσού 

67.800,00 € εις βάρος του ΚΑ 15.6482.0001 για «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης 

Κοκκίνη Χάνι» 
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13. Την υπ’ αριθ. 285/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η υπ’ 

αριθ. ΑΑΥΣΥ 370/16.6.2016 και ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας µε 

πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό  

14. Την υπ’ αριθ. 221/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνονται οι  

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 5/2016 Μελέτης, συντάσσονται οι όροι   της 

διακήρυξης και ψηφίζεται η  σχετική πίστωση  

 

∆ιακηρύσσει  

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα συµπλήρωσης 

εντύπου προσφοράς και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας -για 

τα υπόλοιπα είδη της ανωτέρω προµήθειας που δεν περιλαµβάνονται στο δελτίο πιστοποίησης τιµών 

κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % - και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» και του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα, για την 

προµήθεια «Προµήθεια Τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών της Παιδικής εξοχής Κοκκίνη 

Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου, έτους 2016» σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 

αριθ. 5/2016 µελέτης της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και µε τους παρακάτω όρους: 

Α ρ θ ρ ο 1ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

O διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 4η του µήνα Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 

και από ώρα 10.00 έως 10.30 στα γραφεία του ∆ήµου στις Γούρνες (πρώην Αµερικανική 

Βάση Γουρνών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον ∆ήµο το 

αργότερο µέχρι 4 Ιουλίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης των 

προσφορών) την προσφορά τους ως εξής: 

α) Προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και από ώρα 10.00 

µέχρι 10:30 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 

β)Ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του διαγωνισµού εργάσιµη 

ηµέρα, στη Ταχυδροµική ∆/νση: ∆ήµος Χερσονήσου, Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών- 

Γούρνες Ηρακλείου – ΤΚ 70014.  

Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ηµεροµηνία παραλαβής. 

Οι ταχυδροµικές προσφορές παραδίδονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Χερσονήσου µέχρι και 

την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. 

Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 

αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 
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Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 

προµηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Α ρ θ ρ ο 3ο 

Προϋπολογισµός Προµήθειας 

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό 

των 67.797,16€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (58.114,00€ άνευ ΦΠΑ). 

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω 

προθεσµία, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού : 

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 

αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που 

θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 2% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς το ΦΠΑ, 

ήτοι ποσό  1.166,28€, η οποία αναλύεται ανά οµάδα ως εξής: 

1. ποσό 349,40€ για την οµάδα Α (τρόφιµα), 

2. ποσό 173,70€ για την οµάδα Β (Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά – αλλαντικά), 

3. ποσό 189,40€ για την οµάδα Γ (είδη αρτοποιείου ),  

4. ποσό 63,78€ για την οµάδα ∆ (είδη ζαχαροπλαστικής),  

5. ποσό 180,00€ για την οµάδα Ε (Κρέατα),  

6. ποσό 120,00€ για την οµάδα ΣΤ (Κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά) και  

7. ποσό 90,00€ για την οµάδα Ζ (νωπά οπωρολαχανικά)  

Η Εγγυητική συµµετοχής βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η οποία, πρέπει 

να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Το 

περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 26 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι : 

- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, 

όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 

60 ηµερών και ότι η  προσφερόµενη τιµή, το ποσοστό έκπτωσης ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 

προµήθειας. 

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται 

νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους 

από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

δ) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούµενου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε τη προσφορά και τα κατά 

περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης. 
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• Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, 

νόµιµα δηµοσιευµένο. 

• Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, 

νόµιµα δηµοσιευµένο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).. 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει 

κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία 

έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το 

ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

• Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η προσκόµιση 

ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των σχετικών 

στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

 

 Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής η δικαστικής 

αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και 

τα όργανα διοίκησης. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που 

γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί 

να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η 
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα 

έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 

εµπίπτουν στη ρύθµιση. 

Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, 

συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε 

την ακρίβεια των στοιχείων. 

Ωστόσο, ο ∆ήµος Χερσονήσου οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό 

τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο 

επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης 

διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και 

εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως 

και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα 

αυτά. 
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Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Α ρ θ ρ ο 5ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

Α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο στον οποίο εξωτερικά 

θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

β) ο πλήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

γ) ο αριθµός της διακήρυξης 

δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ο τίτλος της διακήρυξης 

ε) τα στοιχεία του αποστολέα  

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται µε ποινή αποκλεισµού 

1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (Αρθρ. 4)  

2. Οι Τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 6 της µε αριθ. 5/2016  Μελέτης. 

3. Σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον 

υποφάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) 

αντίγραφα. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

για την παράδοση στον τόπο και µε τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Απ' έξω ο 

φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του φακέλου των 

δικαιολογητικών.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη 

της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την 10.00 µέχρι την 10.30 

ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καµιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός 

εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

Γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. 

∆) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Ε) Όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των 

προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. 

Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φάκελων των 

προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τ’ ακούν όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο 

αυτός µε κείνον του εξωτερικού φάκελου αύξων αριθµός. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 

αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. 
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Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για 

ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους µε τον 

σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

Στη συνεχεία αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων 

που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. 

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου η δεν είναι σύµφωνες µε τους 

όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν η σε 

κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. 

Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται 

κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. 

Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού. 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύµφωνα µε το άρθρο επτά (7) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Τιµές προµήθειας - Κρατήσεις 

Οι τιµές της προµήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον ∆ήµο Χερσονήσου 

Ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.  

Α ρ θ ρ ο 8ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών - ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική γλώσσα . 

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 90 ηµερών, η οποία υπολογίζεται από την εποµένη 

της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών όπως ορίζεται από το άρθρο 5 και από την µελέτη της υπηρεσίας. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όσες 

συνοδεύονται από το τεύχος µε ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να 

απορριφθούν, ανάλογα µε τις ελλείψεις η ασάφειες. 

Α ρ θ ρ ο 10ο 

Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

www.hersonisos.gr και στα γραφεία του φορέα και θα βρίσκεται στη διάθεση των 

ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονοµικών υπηρεσιών 

 

Εµµανουήλ Πλευράκης 


