
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Πετρούπολη, 22 ∆εκεµβρίου 2011             
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ                                                                Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 21210 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                               
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 153/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης & τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για τη προµήθεια  
             ειδών Οπωρολαχανοπωλείου, προϋπολογισµού € 35.000,00 µε το Φ.Π.Α. 
 
      Από το πρακτικό της 26ης του έτους 2011,Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 21 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 20894/16.12.2011 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο εκτελών χρέη Πρόεδρου, Αντιπρόεδρος κ. Λάππας 
Θεόδωρος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9)  µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

    
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακτικό Μέλος     1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                                     
 2.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό                                                  2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος    
 3.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος                                            
 4.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                     
 5-  Ραγκούση Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος     
 6.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος                                     
 7.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος     
                                       

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το έκτο (6ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

 

Από την Οικονοµική Υπηρεσία (Τµήµα Προµηθειών) µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: 
 

   Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τη µελέτη του διαγωνισµού (αριθµ. µελέτης 
39/2011) για την προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου, προϋπολογισµού €  35.000,00 µε Φ.Π.Α. 
και παρακαλούµε για την έγκρισή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 4 
της Υ.Α. 1138993 περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς επίσης και τις σχετικές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
  
   Η εν λόγω µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 39 /2011 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου για την κάλυψη των 
αναγκών των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Πετρούπολης έτους 2011.  
Τα υπό προµήθεια είδη αναλυτικά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και συνοπτικά είναι τα 
εξής : φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κ.λ.π. 
 
H εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της «Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων». 
 
Το σύνολο της δαπάνης προϋπολογίστηκε στο ποσό των  (35.000,00) € συµπεριλαµβανοµένου και του  
ΦΠΑ 13 % και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πετρούπολης οικονοµικού  έτους 2011,  µε  
Κ.Α. 15-6481.0008. 
Η εν λόγω προµήθεια θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος 2012 µε ανάλογη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισµό. 

                                                                                             Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Πετρούπολη  05/12 / 2011                                          Πετρούπολη   05/12/ 2011 
 
     H Συντάξασα                                                                    Η ∆/ΝΤΡΙΑ 
                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΑΝΝΑ  ΤΟΓΓΕΛΙ∆Η                                                  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
 

 

 

 

  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

          

          

                   

Α/Α   ΕΙ∆ΟΣ   
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ.   ΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

 

1 Αγγούρια     ζεύγος 800   1,00 800,00  

2 Αγκινάρες     ζεύγος 200   2,00 400,00  

3 Άνιθος     
δέµα 450 
γρ. 100   1,10 110,00 

 

4 Αρακάς     κιλό 100   1,70 170,00  

5 Αχλάδια Κρυστάλια εγχώρια κιλό 1000   1,80 1800,00 
 

6 Βερύκοκα     κιλό 300   1,85 555,00  

7 Καρότα      κιλό 300   0,90 270,00  

8 Καρπούζι     κιλό 1800   0,50 900,00  

9 Κεράσια     κιλό 300   2,20 660,00  

10 
Κλιµεντίνες - 
Μανταρίνια   κιλό 500   1,20 600,00 

 

11 Κολοκυθάκια     κιλό 300   1,65 495,00  

12 
Κρεµµύδια 
ξερά     κιλό 1000   0,70 700,00 

 

13 Κρεµµύδια φρέσκα   κιλό 150   1,30 195,00  

14 Λάχανο     κιλό 400   0,70 280,00  

15 Λεµόνια     κιλό 800   1,60 1280,00  

16 Μαϊντανός     
δέµα 450 
γρ. 100   1,15 115,00 

 

17 Μαρούλι     τεµ. 1000   0,80 800,00  

18 Μελιτζάνες     κιλό 200   1,40 280,00  

19 Μήλα Στάρκιν     κιλό 2000   1,80 3600,00  
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20 Μπανάνες     κιλό 1000   1,60 1600,00  

21 Ντοµάτες Α΄ποιότητας  κιλό 1500   1,50 2250,00  

22 Πατάτες εγχώριες   κιλό 4.500   0,75 3375,00  

23 Πεπόνι     κιλό 700   1,30 910,00  

24 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές κιλό 50   1,30 65,00  

25 
Πορτοκάλια 
Α΄ποιότητας   κιλό 1500   0,90 1350,00 

 

26 Πράσα     κιλό 50   1,30 65,00  

27 Ροδάκινα     κιλό 300   1,80 540,00  

28 Σέλινο     κιλό 100   1,20 120,00  

29 Σκόρδα     τεµ. 200   0,40 80,00  

30 Σπανάκι     κιλό 400   1,30 520,00  

31 Σταφύλια σταφίδα   κιλό 800   1,90 1520,00  

32 

Φασολάκια 
φρέσκα 
µπαρµπούνια     κιλό 500   2,20 1100,00 

 

33 Φράουλες     κιλό 300   2,50 750,00  

34 
Λοιπά είδη 
απρόβλεπτα           2.718,45 

 

     Σύνολο     30973,45  

     ΦΠΑ  13% 4026,55  

     
ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ     35000,00 

 

 
 
 
 
Πετρούπολη  05/12 / 2011                                          Πετρούπολη   05/12/ 2011 
 
     H Συντάξασα                                                                    Η ∆/ΝΤΡΙΑ 
                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΑΝΝΑ  ΤΟΓΓΕΛΙ∆Η                                                  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
------------------------------------------------- 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Α΄  ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 
 
Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται στην προµήθεια  ειδών Οπωρολαχανοπωλείου (φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, κ.λ.π.), προκειµένου  να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των βρεφών, νηπίων και 
προσωπικού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Πετρούπολης, έτους 2011.   
Επίσης περιλαµβάνουν και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται,  η οποία αν και δεν  αναφέρεται ρητά είναι 
όµως απαραίτητη, για την πλήρη εκτέλεση της προµήθειας.  
 
Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Τα χορηγούµενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια 
υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς µώλωπες, 
αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό.  
Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 
Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών 
τους χαρακτήρων.  
Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να 
µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο. Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και 
αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων.  
Η µεταφορά των οπωρολαχανικών  θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα.  Ο 
προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP 
(αρ. 487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων 
ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης 
και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Για 
ότι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε αγορανοµικές και 
υγειονοµικές διατάξεις.  
 
 
                  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
------------------------------------------------- 
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ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου για την 
κάλυψη των αναγκών των ∆ηµοτικών  Παιδικών Σταθµών  Πετρούπολης,  για το έτος  2011. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η  εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
α) Της υπ’ αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β΄/23-3-93) Υπουργικής  Απόφασης µε θέµα : «Ενιαίος 

κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
β) Του  Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-06) µε θέµα : «Κύρωση   του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», 
γ)   Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-95) µε θέµα : «Προµήθειες  του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων»,  
δ)  Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-97) µε θέµα : «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
 
ε) Της  υπ’ αριθµ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β΄/18-8-08) Υπουργικής  Απόφασης  µε θέµα : «Εφαρµογή 

Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2008», όπως αυτή ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Τα υπό προµήθεια είδη επακριβώς και οι ποσότητες αυτών,  θα καθοριστούν από τους υπεύθυνους της 
∆/νσης των Παιδικών Σταθµών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτών. Ο ∆ήµαρχος έχει το δικαίωµα 
να εγκρίνει αυξοµειώσεις των ποσοτήτων.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης είναι ενδεικτικός. Οι τιµές που ισχύουν είναι πάντοτε οι τιµές που 
προκύπτουν από τα  δελτία πιστοποίησης τιµών του αρµόδιου τµήµατος της Περιφέρειας Αττικής, 
∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού, που εκδίδονται για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου µία 
φορά την  εβδοµάδα. 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ : στις τιµές των δελτίων (ανώτερη λιανική) του αρµόδιου τµήµατος της Περιφέρειας Αττικής, 
∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.   
 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Η προσφορά του αναδόχου θα αναγράφει το προτεινόµενο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρεται και θα 
αναφέρεται στην ανώτερη λιανική τιµή των προϊόντων, όπως αυτές προκύπτουν από τα δελτία 
πιστοποίησης τιµών του αρµόδιου τµήµατος της Περιφέρειας Αττικής, ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου 
& Τουρισµού, που εκδίδονται για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου µία φορά  την  εβδοµάδα.  
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

                                                             ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τις παραλαβές των προϊόντων εκδίδονται τα αντίστοιχα 
εντάλµατα πληρωµής, τα οποία εξοφλούνται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πετρούπολης. 
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                                                                                      Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Πετρούπολη   05/12 / 2011                                      Πετρούπολη   05/12/ 2011 
 
     H Συντάξασα                                                                 Η ∆/ΝΤΡΙΑ 
                                                                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΑΝΝΑ  ΤΟΓΓΕΛΙ∆Η                                               ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 
 
                  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
------------------------------------------------- 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                     

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια  ειδών  οπωρολαχανοπωλείου για την 
κάλυψη των αναγκών των ∆ηµοτικών  Παιδικών Σταθµών  Πετρούπολης,  για το έτος 2011. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η  εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
 
α) Της υπ’ αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β΄/23-3-93) Υπουργικής  Απόφασης µε θέµα : «Ενιαίος 

κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
β) Του  Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-06) µε θέµα : «Κύρωση   του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», 
γ)   Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-95) µε θέµα : «Προµήθειες  του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων»,  
δ)  Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-97) µε θέµα : «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
ε) Της  υπ’ αριθµ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β΄/18-8-08) Υπουργικής  Απόφασης  µε θέµα : «Εφαρµογή 

Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2008», όπως αυτή ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2  της Γ.Σ.Υ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η σχετική  διακήρυξη (στην περίπτωση πρόχειρου διαγωνισµού) 
2. Ο προϋπολογισµός προσφοράς  (του αναδόχου) 
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός   
4. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
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6. Το περιγραφικό τιµολόγιο 
7. Η τεχνική έκθεση 
 
 

  ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Στην περίπτωση που τελικά επιλεγεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 
προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση αυτής, είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 24 της Υ.Α 11389/93 να προσέλθει εντός  δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να 
καταθέσει την κατά το άρθρο (6) της παρούσας,  εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
H σύµβαση καλύπτει ηµερολογιακό έτος από της υπογραφής της, µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ήµου 
µονοµερούς παράτασης της σύµβασης µέχρι   31/3/2013,  κατόπιν απόφασης ∆ηµάρχου. 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και  θα καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε θέση να 
καλύψει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες  το τµήµα της προµήθειας που θα ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους των Παιδικών σταθµών κατόπιν συνεννόησης  
µε τους υπεύθυνους της ∆/νσης των Παιδικών Σταθµών. 
Για κάθε υπέρβαση του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουµένως, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 33 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Κ.Υ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ορίζονται στο ποσοστό  2 % και 5 % αντίστοιχα, 
επί του προϋπολογισµού της προµήθειας. 
Την  εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας 
και επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. 
 
Ο χρόνος της εγγύησης, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή των ειδών, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και  δε µπορεί  να είναι µικρότερος του ενός (1)  έτους. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών 
ή εάν ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Κ.Υ.Α.  Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί 
να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση προς  2% επί της αξίας των ειδών για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης. Μετά πάροδο πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης και εντός τριών  
(3) ηµερών, µπορεί ο ανάδοχος να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Εφόσον η προµήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης, εµφανίζει αλλοίωση, περασµένο 
χρόνο λήξης ή η συσκευασία τους δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άλλως κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ, 
0,50% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ΤΠ∆Υ και  4% για παρακράτηση φόρου  εισοδήµατος, για την οποία εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση.  Για οποιαδήποτε  άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα εξόφλησης της σχετικής 
προµήθειας,  βαραίνει τον ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την έκδοση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, το οποίο θα 
εξοφληθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πετρούπολης. 
 
 
                                                                                                 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Πετρούπολη   05/12/ 2011                                Πετρούπολη   05/12/ 2011 
 
     H Συντάξασα                                                         Η ∆/ΝΤΡΙΑ 
                                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΑΝΝΑ  ΤΟΓΓΕΛΙ∆Η                                           ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 
                  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό δια υποβολής 
σφραγισµένων προσφορών και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
προµήθειας  ειδών Οπωρολαχανοπωλείου, για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών 
Πετρούπολης, έτους 2011.  

Άρθρον 1ον 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78, 3ος 
όροφος) στις 29 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 π.µ., ενώπιον της επιτροπής 
διαγωνισµών και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτών. 
 

Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού  και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
α) Της υπ’ αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β΄/23-3-93) Υπουργικής  Απόφασης µε θέµα : «Ενιαίος 

κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
β) Του  Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-06) µε θέµα : «Κύρωση   του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», 
γ)   Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-95) µε θέµα : «Προµήθειες  του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων»,  
δ)  Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-97) µε θέµα : «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
ε) Της  υπ’ αριθµ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β΄/18-8-08) Υπουργικής  Απόφασης  µε θέµα : «Εφαρµογή 

Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2008», όπως αυτή ισχύει. 
 

Άρθρον 3ον 
Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού, 
β)    Το περιγραφικό τιµολόγιο 
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β) Ο προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), 
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, 
δ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ε) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και 
στ) Η τεχνική έκθεση 
 

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του (γ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου – περιέχονται 
στην υπ’ αριθµ. 39/2011 µελέτη της  ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Πετρούπολης, η οποία έχει θεωρηθεί 
από τον Προϊστάµενο της εν λόγω ∆/νσης. 

Άρθρον 4ον 
Προϋπολογισµός προµήθειας 

Η προµήθεια προϋπολογίσθηκε σε (35.000,00) €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13 %  
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.0008  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πετρούπολης, οικ.  έτους 2011.   
Η εν λόγω προµήθεια θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος 2012 µε ανάλογη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισµό. 

Άρθρον 5ον 
Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 

Στην περίπτωση που τελικά επιλεγεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 
προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση αυτής, είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 24 της Υ.Α 11389/93 να προσέλθει εντός  δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να 
καταθέσει την κατά το άρθρο (6) της παρούσας,  εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
H σύµβαση καλύπτει ηµερολογιακό έτος από της υπογραφής της, µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ήµου 
µονοµερούς παράτασης της σύµβασης µέχρι   31/3/2013,   κατόπιν απόφασης ∆ηµάρχου. 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και  θα καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε θέση να 
καλύψει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες  το τµήµα της προµήθειας που θα ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους των Παιδικών σταθµών κατόπιν συνεννόησης µε 
τους υπεύθυνους της ∆/νσης των Παιδικών Σταθµών. 
Για κάθε υπέρβαση του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουµένως, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 33 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Κ.Υ.Α. 

 
Άρθρον 6ον 

Εγγυήσεις 
1. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υπ’ αριθµ. 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της τιµής των προσφεροµένων ειδών στον 
προϋπολογισµό της µελέτης. 

2. Η παραπάνω εγγύηση πρέπει  να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) µήνες (συν – πλην δύο 
ηµερών), από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5 % επί του ποσού στο οποίο 
καταρτίζεται η σύµβαση, χωρίς το ΦΠΑ.   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  της σύµβασης επιστρέφεται 
στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την επιτροπή 
παραλαβής. 

4. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, µε ποινή µη υπογραφής της σύµβασης, δε µπορεί να είναι 
µικρότερος του ενός έτους  (συν – πλην δύο ηµερών), από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ. Α. 

6. Οι  εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και 
έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το δικαίωµα να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις.  Θα 
συνοδεύονται δε από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική. 
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Άρθρον 7ον 
Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά µε το διαγωνισµό, προσερχόµενοι στο Γραφείο 
προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κο 
Πέγκα Γεώργιο  στο τηλέφωνο 213 2024 409 (fax 210 5019 477). 
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 10 της υπ’ αριθµ. 
11389/93 Υ.Α. 

Άρθρον 8ον 
∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις 
προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελµα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και από το αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους, βάση του 
πιστοποιητικού του οικείου επιµελητηρίου, προκύπτει ότι στον κύκλο εργασιών τους ανήκει  και  η εµπορία 
ή παραγωγή ειδών οπωρολαχανοπωλείου. 
 

Άρθρον 9ον 
Φάκελος προσφοράς 

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης της προµήθειας. 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Το αντικείµενο της προµήθειας. 

ε. Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

στ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα. 

2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, µε ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όλα 
τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

2.1. Γραµµάτιο κατάθεσης ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον πρόχειρο  διαγωνισµό. 

2.2. Εξουσιοδότηση (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόµο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της 
προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών, ως και για την υπογραφή του πρακτικού 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

2.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού. 

2.4. 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,  που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

2.5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης 
(µετά των προσαρτηµάτων της) και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.  

2.6. ∆ήλωση της χρονικής διάρκειας της προσφοράς, η οποία µε ποινή αποκλεισµού δε µπορεί να είναι 
µικρότερη των 60 (εξήντα) ηµερών (ως ηµέρα έναρξης µέτρησης της χρονικής διάρκειας θα 
θεωρηθεί η ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού). 

2.7. Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (τύπο 
τιµολογίου και τύπο προϋπολογισµού). Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνεται και ο ΦΠΑ που 
αντιστοιχεί, καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η προσφερόµενη τιµή για κανένα λόγο δεν 
υπόκειται σε αναθεώρηση. Πέρα της τιµής προσφοράς ουδεµία διευκρίνηση επιτρέπεται να 
αναγραφεί στα έντυπα. Η προσφερόµενη συνολική τιµή αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά, 
σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύει η ολογράφως αναγραφοµένη τιµή. Ουδεµία διόρθωση 
επιτρέπεται της προσφερόµενης τιµής µονάδος η της συνολικής δια σβησίµατος, εκτός αν αυτή 
µπορεί να γίνει µε διαγράµµιση και οπωσδήποτε µονογραµµένη. Με ποινή αποκλεισµού του 
προσφέροντος, η προσφερόµενη συνολική τιµή δε µπορεί να υπερβαίνει την τιµή που αναφέρεται 
στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της µελέτης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
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Εφόσον τα περιεχόµενα των νοµιµοποιητικών  εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη, η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά. 

 

Άρθρον 10ον 
Χρόνος και τρόπος υποβολής, προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα, που 
ορίζεται στο πρώτο άρθρο  της παρούσας. 

2. Οι σφραγισµένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού 
επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δηµόσια, στο χρόνο που αναφέρεται στην παρούσα, προκειµένου να 
παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαµβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί 
η αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων αριθµός του. Ο 
ίδιος αριθµός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση µη 
αποδοχής κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν παρέλθει ο χρόνος 
παραλαβής, η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο εις τα 
πρακτικά.  

3. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή 
µεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από τη διακήρυξη 
οριζόµενης ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα 
αυτή. 

Άρθρον 11ον 
Αποσφράγιση προσφορών 
Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο της προσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε τη σειρά παραδόσεως. 
Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά, κατά φύλλο, από τα µέλη της επιτροπής, καθώς και ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς που παραµένει κλειστός. Εν συνεχεία αναγράφεται περιληπτικά στο πρακτικό τα 
έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, παρουσία των διαγωνιζοµένων. Οι φάκελοι που περιέχουν την 
οικονοµική προσφορά παραµένουν σφραγισµένοι, αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ' αυτούς ο αύξοντας 
αριθµός του διαγωνιζοµένου. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των προσφορών εξέρχονται από 
την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. 
Η επιτροπή (µυστικώς συνεδριάζουσα) ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και 
αποφασίζει περί των αποκλεισθέντων. 
 

Άρθρον 12ον 
∆ιαδικασία αξιολόγησης – επιλογή αναδόχου 
Η αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή, θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
1. Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τους γενικούς όρους της διακήρυξης ή του 

τµήµατος της προσφοράς που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Όταν γίνεται πάλι δηµόσια η 
συνεδρίαση, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισµό ή το 
τµήµα της προσφοράς που αποκλείεται, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισµού των και τους 
καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τη σφραγισµένη οικονοµική προσφορά τους. 
Επίσης ανακοινώνεται για τους υπόλοιπους τυχόν τµήµα για κάποια ή κάποιες προσφορές που 
αποκλείεται, λόγω µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 
 

2. Τεχνική αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών. 
 
3. Απόρριψη των προσφορών για τα είδη που δεν πληρούν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης. 
 
4. Άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για τους διαγωνιζόµενους που δεν έχουν αποκλειστεί. 
 
5. Απόρριψη των προσφορών που δεν συµφωνούν µε τους γενικούς οικονοµικούς όρους της διακήρυξης. 
 
6. Καταγραφή σε κατάσταση της τιµής κάθε είδους και για κάθε  προσφορά. 
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7. Ως ανάδοχος της προµήθειας επιλέγεται η επιχείρηση βάση της προσφοράς της οποίας προκύπτει η 

µικρότερη τιµή για το σύνολο της προµήθειας. Εάν πολλές υποψηφιότητες έχουν προσφέρει την ίδια 
(ελάχιστη) τιµή, τότε η ανάδοχος κηρύσσεται µεταξύ αυτών δια κληρώσεως. 

8. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας τµήµατος των υλικών από διαφορετικούς  προµηθευτές, 
εφόσον για το τµήµα αυτό έχει δοθεί χαµηλότερη προσφορά, τα υλικά αυτά πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης, µπορούν να ΄΄συνεργαστούν΄΄ αρµονικά µε τα υπόλοιπα και το ύψος του 
(του τµήµατος της προµήθειας) ανέρχεται τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού προϋπολογισµού της 
µελέτης. 

Άρθρον 13ον 
Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της  συµµετοχής 
προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία. Οι 
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την 
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 
3 της 11389/93 Υ.Α. 

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για  λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη ∆ιενέργεια 
του ∆ιαγωνισµού Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη  ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση  αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από  
το  αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην 
Οικονοµική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δε γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρον 14ον 
Κατακύρωση του διαγωνισµού 
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν 
εισήγησης της αρµόδιας για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού Επιτροπής. 

 
Άρθρον 15ον 

Σύµβαση 
Η σύµβαση της προµήθειας συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 25 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α., 
καταρτίζεται µε βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και δε 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω. Εκ µέρους του φορέα προκήρυξης, η σύµβαση θα 
υπογραφεί από το ∆ήµαρχο. 
 

Άρθρον 16ον 

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της προµήθειας, όπως καθορίστηκε σε 
προηγούµενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 33 της υπ’ αριθµ. 
11389/93 Υ.Α. 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ή 
εάν ο ανάδοχος, δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 35 της της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α. 
Εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδοθέντων ειδών δεν είναι σύµφωνα µε αυτά που 
προδιαγράφονται στη µελέτη προµήθειας και τα οποία αποτελούν συµβατική υποχρέωση, ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να αντικαταστήσει τα είδη µε άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις 
απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα άρουν την παραπάνω ασυµφωνία, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος. 
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Άρθρον 17ον 

Πληµµελής  εκτέλεση 
Εφόσον η προµήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης, εµφανίζει αλλοίωση, περασµένο 
χρόνο λήξης ή η συσκευασία τους δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άλλως κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος. 

Άρθρον 18ον 

Πληρωµές του αναδόχου 
Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα αντίστοιχα 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών (ΧΕΠ), τα οποία εξοφλούνται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Πετρούπολης. 
 

Άρθρον 19ον 
Υπέρβαση προϋπολογισµού – αυξοµείωση των ποσοτήτων υλικών 

Ο ∆ήµος, στην περίπτωση µη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού προϋπολογισµού 
για τµήµα της προµήθειας, διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντος το πολύ έως 
20 % τον προϋπολογισµό του συγκεκριµένου τµήµατος, χωρίς όµως να γίνεται υπέρβαση του συνολικού  
προϋπολογισµού. 
Ο ∆ήµος µπορεί να προχωρήσει στην αύξηση ή τη µείωση των ποσοτήτων των υπό προµήθεια υλικών. Η 
αύξηση των ποσοτήτων δε µπορεί να επιφέρει υπέρβαση του ποσού  του  εγγεγραµµένου στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου στο σχετικό  Κ.Α. της προµήθειας. 
 

Άρθρον 20ον 
∆ιαφορές ∆ιακήρυξης – Νοµοθεσίας 

Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νοµοθεσία,  όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 
 

Άρθρον 21ον 
Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθµ. 39/2011  µελέτης της  Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Πετρούπολης. 

 
Άρθρον 22ον 

∆ηµοσίευση της παρούσης 

Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Ελληνική νοµοθεσία.  

 
Πετρούπολη 20/12/2011                           

                                                                                                                 
                                        Ο ∆ήµαρχος 
 
                                                   
                                                                                     
                                     Θωµάς Κοτσαµπάς 
     

 
                                                                                        

       

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης του 
προαναφερόµενου διαγωνισµού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της  
     Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨. 
2.-Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨. 
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H Συντάξασα Η Θεωρήσασα 

05-12-2011 05-12-2011 

  

 

    ΑΝΝΑ  
ΤΟΓΓΕΛΙ∆Η                        

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ   
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
        ∆/ΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ               
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 



 
3.-Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93) Υπουργικής απόφασης µε θέµα : 
    «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» και των σχετικών µε την  
     προηγούµενη ερµηνευτικών εγκυκλίων. 
4.-Τις διατάξεις  του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1.12.95) µε θέµα  ¨Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και  
     ρυθµίσεις συναφών θεµάτων ¨ 
5.-Τις διατάξεις  του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.97) µε θέµα  ¨∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της  
     Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ¨ 
6.-Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β΄/18.08.08) Υπουργικής Απόφασης µε  
    θέµα: «Εφαρµογή ενιαίου προγράµµατος Προµηθειών έτους 2008», όπως αυτή ισχύει 
7.-Τις αριθµ.39/2011 µελέτη, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της εν λόγω προµήθειας και τους  
    σχετικούς όρους διακήρυξης 
8.-Tην εξειδικευµένη πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  
     τρέχοντος οικονοµικού έτους και θα βαρύνει τον Κ.Α.:15-6481.0003 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών  
     0πωρολαχανοπωλείου»  µε εγγεγραµµένη  πίστωση € 35.000,00  
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την αριθµ. 39/2011 µελέτη και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
Οπωρολαχανοπωλείου, προϋπολογισµού € 35.000,00 µε Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 153/2011.  
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                             Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                              Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Ζορµπά Α., Πουλογιαννοπούλου Β.,                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε., Σίµο Ε., 
Θεοδωρακόπουλο Η.                             

            ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ     
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