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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 

ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

ουφλί, 30-10-2015 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ με αριθμό πρωτ.: 21.162 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

ύμφωνα με την υπ’ αριθμό 176/12-10-2015Απόφαση  Ο.Ε. 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών „‟Υ ποστήρ ιξη  

λε ιτουργ ίας  Εστ ιατορ ίου  της  μαθητ ικ ής  εστ ίας  Σουφλ ίου  γ ια  την  

σχολ ική  περίοδο  201 5-2016 „‟, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στη συνημμένη 

τεχνική περιγραφή του έργου και για διάστημα εννέα (9) μηνών με ενδεικτικό χρονικό 

διάστημα από  15/11/2015 έως 15/08/2016, με προϋπολογισμό δαπάνης 30.000,00ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προσφορών που πληρούν τις 

Σεχνικές απαιτήσεις του έργου. 

Που αφορά την „‟Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου - εστιατορίου της Μ.Ε. ουφλίου, με 1 

Μάγειρους με 5ήμερη απασχόληση και 1 Εργάτες/τριες Μαγειρείου με 5ήμερη απασχόληση, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού:  30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ). 
 

1. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 1.1  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/11/2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10.00 π.μ. στα  
γραφεία του ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ, Βασιλέως Γεωργίου 180 Σ.Κ. 68400 ουφλί. 

 1.2  Ο Διαγωνισμός θα γίνει από Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου ουφλίου σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη τα οποία αναφέρονται στα :  

      α) Σους γενικούς όρους διακήρυξης. 

      β) Σις Σεχνικές περιγραφές του έργου. 

      γ) Σο τιμολόγιο & προϋπολογισμός προσφοράς.  

 

    1.3  ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 Δικαιούνται συμμετοχή αυτοί που προβλέπει το άρθρο 1 των Γενικών Ορών της 
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Διακήρυξης. 

 

1.5 ΤΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ   

  Όπως ορίζεται από το άρθρο 2 και 3 και 9 των Γενικών Ορών της Διακήρυξης. 

 

2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β) 

 υνοδεύουν τη διακήρυξη της οποίας αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα και θα 

αποτελέσουν τη βάση για το έλεγχο και την παραλαβή εργασιών. Σο προσωπικό που θα ορισθεί 

από τον ανάδοχο για τη Μαθητική Εστία ουφλίου, θα εργάζεται μόνο στη Μαθητική Εστία 

ουφλίου. Σα  τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στις τεχνικές περιγραφές θα κατατεθούν  

από τον ανάδοχο του έργου  με την έναρξη των εργασιών στην Εστία, προκειμένου να γίνει 

έλεγχος τους από την Επιτροπή, που θα ορίσει ο υπεύθυνος  της Μ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ. 

 

3. ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  

3.1  Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει κατάσταση  

προσωπικού που θα αναλάβει το έργο καθώς και να πληροφορεί άμεσα τον υπεύθυνο της 

Μαθητικής  Εστίας όσο και την Επιτροπή παραλαβής των εργασιών για κάθε αλλαγή 

προσωπικού που θα  γίνεται, με σχετική επιστολή της. 

 

3.2 Ο Ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στον υπεύθυνο, την αναγγελία έναρξης 

της εργασίας στον ΟΑΕΔ, την Βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη του 

εργαζόμενου και θεωρημένο πρόγραμμα εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας, του 

μηνιαίου προγράμματος. 

 

3.3 Σα βιβλιάρια υγείας του απασχολούμενου προσωπικού με ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει 

να κατατεθούν στον υπεύθυνο της Μαθητικής Εστίας ουφλίου. 

 

3.4 τη Μ.Ε.  ουφλίου το προσωπικό του αναδόχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα 

υπογράφει σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται και θα ελέγχεται από τον υπεύθυνο.  

 

3.5 Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομικών αποδοχών, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) 

Ε  τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων κ.λ.π.  

ε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου θα καταγγέλλεται η 

σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

 

3.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημία ή βλάβη που 

εξαιτίας του ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά την διάρκεια του έργου. 



3 

 

  

 4. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

  Όπως ορίζεται από το άρθρο 8 των Γενικών Ορών της Διακήρυξης. 

  

 5. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 Αυτά που προβλέπουν τα άρθρα των Γενικών Ορών της Διακήρυξης. 

 

 6. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟ  

 Ο συμβατικός χρόνος του έργου είναι εννέα (9) μήνες. 

       Η Μ.Ε. ουφλίου δύναται μονομερώς να παρατείνει την διάρκεια της συμβάσεως σε 

περίπτωση   

      που η Μονάδα χρησιμοποιηθεί για κάποια αββατοκύριακα  , για φιλοξενίες, ΚΑΠΗ, κ.λ.π.   

        

7. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΚΤΡΨΕΙ 

 Ο Δήμος ουφλίου μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο στην περίπτωση που 

αυτός δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν συμμορφώνεται προς αυτές ύστερα από 

σχετικές έγγραφες υποδείξεις του υπευθύνου  της Μ.Ε. ουφλίου. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται 

από το Δ.. και είναι: 

      Α)Επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους μέχρι του ποσού του ημίσεως της Εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης με αντίστοιχη μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 

      Β)Επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το ποσόν της εγγυητικής με αντίστοιχη ολική  

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 

      Γ) Κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου. 

ε κάθε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών να 

αντικαταστήσει με νέα εγγυητική επιστολή την ρήτρα αυτή. ε διαφορετική περίπτωση το 

Δ.  του Δήμου. ουφλίου  έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόματα όλα τα στάδια 

α,β,γ, που προαναφέρονται. Πέρα και ανεξάρτητα των προβλεπομένων ανωτέρω κυρώσεων ο 

Δήμος ουφλίου, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να επιδιώξει σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο 

την αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε ζημιάς που υπέστη διότι δεν εκτελέσθηκαν σωστά 

οι εργασίες ή εκτελέστηκαν εκπρόθεσμα, προκάλεσαν ζημίες ή γενικά δεν τηρήθηκαν τα 

προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

ε περίπτωση δε που διαπιστωθεί, παράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η 

σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.  
 

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Π.Μ.Δ.. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα συμμετέχει στη διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού και προκειμένου να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα 

πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά και να ελεγχθούν από την αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού. Αναλυτικά τα εξής: 

I. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 
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οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

III. 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. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

9.  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

 

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται από ειδικές  

επιτροπές των παραπάνω μονάδων οι οποίες θα συντάσσουν ειδικό Πρακτικό, όπου θα  

αναφέρεται επακριβώς η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές  

απορρέουν από τα καθοριζόμενα στις Σεχνικές Προδιαγραφές και με στόχο πάντοτε την ακριβή 

τήρηση του ισχύοντος κανονισμού. 

 

11. ΠΛΗΡΨΜΗ 

 

  11.1  Η πληρωμή θα γίνεται  μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, από την αρμόδια επιτροπή 

και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 11.2 Σα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των Γενικών Ορών της Διακήρυξης.  

 
Ο   ΔΗΜΑΡΦΟ   ΟΤΥΛΙΟΤ 

 

 

     ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 
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                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΨΝ 

ΑΡΘΡΟ 1° 
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
 

1.α) τον διαγωνισμό γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
   β) υνεταιρισμοί - Ενώσεις προμηθευτών των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό. 
 
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
Α)Οι 'Έλληνες πολίτες 

1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
2.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής .έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει .ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4.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. 
     ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
(3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια 
Αρχή ή Αρχή Σοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που 
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Σα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, 3 και 4 μπορούν να αντικατασταθούν στην φάση 
του διαγωνισμού και από  υπεύθυνη δήλωση. 
Β) Οι Αλλοδαποί: 

1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
2.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της Φώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Φώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 
εδαφίου α. της παραγράφου αυτής. 

4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Φώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
   
Γ) Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β). Η υποχρέωση προσκόμισης 
αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, αφορά στον νόμιμο 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 
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Δ) υνεταιρισμοί - Ενώσεις προμηθευτών: 
1. Σα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου α' του παρόντος άρθρου 
 
2.Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
3.Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 
 
4.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής και διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
 
5.Οι συμμετέχοντες των εδαφίων (α), (β) (γ) και (δ) θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 που να αναφέρουν ότι “έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και 

αποδέχονται. 
 
6.Απαγορεύεται ή οποιαδήποτε συμμετοχή που έχει υπεργολαβική ή διαμεσολαβητική μορφή, 
καθώς επίσης και η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτο, 
επίσης απαγορεύεται ή εκχώρηση των οικονομικών απαιτήσεων του  αναδόχου που απορρέουν 
από την σύμβαση. 
 
7.Αν δεν υποβληθούν μαζί με την προσφορά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, τότε η αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα απορρίψει την προσφορά, εκτός αν επιτρέψει αργότερα 
την προσκόμισή τους εντός 48 ωρών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
ΠΡΟΥΟΡΕ 

 
1.Οι προσφορές των μετεχόντων στον διαγωνισμό κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή του 
Διαγωνισμού την ορισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο που γράφει, καθαρά την λέξη “ΠΡΟΥΟΡΑ”., τον αριθμό της Διακήρυξης και το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. 
 
2.Οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού “συστημένες” στην αρμόδια επιτροπή, με ένδειξη στο φάκελο της λέξης 
“ΠΡΟΥΟΡΑ” τον αριθμό της διακήρυξης, της χρονολογίας διενέργειας του διαγωνισμού και το 
αντικείμενό του. 
Αυτές οι προσφορές αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή .μαζί με τις υπόλοιπες 
προσφορές του διαγωνισμού. Προσφορές που έφτασαν στην επιτροπή μετά την διενέργεια του 
διαγωνισμού, έστω και αν είχαν ταχυδρομηθεί έγκαιρα υπολογίζονται σαν αντιπροσφορές και 
κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των αντιπροσφορών και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
3.Προσφορές αόριστες και ασαφείς που δεν μπορούν να εκτιμηθούν απορρίπτονται, σαν 
απαράδεκτες σύμφωνα με την ανεξέλεγκτη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
4.Οι προσφορές αυτών που μετέχουν στους διαγωνισμούς δεν μπορούν να έχουν ξέσματα, 
υποσημειώσεις, ή υστερόγραφα, μισόστιχα κενά και συγκοπές. 
 

5.Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν πλήρη 
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γνώση των όρων της διακήρυξης που σημαίνει ουσιαστικά αποδοχή, εκτός από εκείνες που 
επιτρέπει με την διακήρυξή τού η επιτροπή να τροποποιούνται από τους μετέχοντες. 

6.α)Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα 
του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.  
   β)Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας , η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
   γ)ε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο της αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν 
να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δήμου 
ουφλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3° 
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

1.Η παραλαβή των προσφορών γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν την καθορισμένη ώρα και μέχρι 30 λεπτά περισσότερο 

(χρόνος αναμονής). Μετά τα 30\επτά κλέίνεται ο διαγωνισμός και αρχίζει η αποσφράγιση των 

προσφορών. 

Η επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κατά την παραλαβή των προσφορών, εάν οι 

συμμετέχοντες έχουν συμμορφωθεί ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. 

Η κατάθεση των προσφορών κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού εξασφαλίζει τους 

μετέχοντες μόνο ως προς την εμπρόθεσμο υποβολή της, αποκλεισμένης κάθε άλλης δέσμευσης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.Η Επιτροπή προχωρεί στην μονογράφηση των φακέλων και των εντός αυτών προσφορών και 

άλλων εγγράφων, την ανακοίνωση των κυρίων στοιχείων τους και την σύνταξη του σχετικού 

πρακτικού. 

Ενστάσεις για την συμμετοχή κάποιου προμηθευτή η σχετικές με τη διαδικασία διενέργειας του 

διαγωνισμού υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μόνον έγγραφα κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού και το αργότερο μέσα σε 24 ώρες απ' αυτόν. 

Για τις ενστάσεις Εισηγείται η επιτροπή του Διαγωνισμού μέσω του πρακτικού της στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ουφλίου. Εν τέλει δε επί των ενστάσεων αποφαίνεται η 
Οικονομική Επιτροπή. Συχόν υποβολή ενστάσεως δεν αναστέλλει την διαδικασία διενέργειας 
του διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος. 

 
3. Η Επιτροπή μελετά τις προσφορές από οικονομική άποψη. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για παροχή 
διευκρινήσεων, με επιφύλαξη του άρθρου περί αντιπροσφορών. Ακόμη η επιτροπή μπορεί να 
καλέσει έγγραφα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τους συμμετέχοντες που ισοτίμησαν για να 
συνεχίσουν τις προσφορές τους είτε προφορικά είτε έγγραφα. 
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5. Η Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό του Διαγωνισμού που θα περιλαμβάνει την κρίση και 
την πρότασή της για την κατακύρωση ή όχι του διαγωνισμού, το πόρισμα για το οικονομικό 

αποτέλεσμα που προέκυψε και τις απόψεις τυχόν μειοψηφούντων μελών. 

6. Σο πρακτικό της επιτροπής με το σχετικό φάκελο και την εισήγηση της, διαβιβάζεται για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή. του Δήμου ουφλίου. 

ΑΡΘΡΟ 4° 
ΑΝΣΙΠΡΟΥΟΡΑ 
 

1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση εξομοιούμενη με αντιπροσφορά 

είναι απαράδεκτη. Επίσης απαράδεκτος είναι οποιοσδήποτε συλλογισμός που στηρίζεται σε 

αντιπροσφορά ή τροποποίηση. 

2. Είναι δυνατόν να ζητηθούν από. την αρμόδια επιτροπή διευκρινήσεις από τους 

συμμετέχοντες μέσα σε προθεσμία που αυτή ορίζει. Όταν περάσει η προθεσμία οι προσφορές 

κρίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν 

ΑΡΘΡΟ 5° 
ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν για 60 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. ε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος 

μπορεί να οριστεί μέχρι το διπλάσιο. Εφ‟ όσον και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνεται 

η κατακύρωση θα πρέπει να ματαιώνεται ο διαγωνισμός. 

ΑΡΘΡΟ 6° 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ Ή ΠΟΟΣΙΑΙΕ ΕΚΠΣΨΕΙ 
  

1. Η τιμή που προσφέρεται ή αυτή που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης, 
ποσοστιαίας ή σταθερής, περιλαμβάνει την αξία των ειδών που προσφέρονται με συσκευασία ανάλογη 
με τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, χωρίς υποχρέωση επιστροφής των υλικών 
συσκευασίας στις αποθήκες του προσφέροντος, τα ασφάλιστρα του είδους μέχρι την παράδοση στις 
αποθήκες του Μ.Ε. και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο. 
 

2. Ο Υ.Π.Α. θα βαρύνει τη Μ.Ε. ουφλίου 
 

3. Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1 % -4% -8% σύμφωνα με ΥΕΚ 44/22-3-94. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7° 
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 

1. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύονται από γραμμάτιο 
του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από εγγυητική επιστολή Σράπεζας ποσού ίσου προς το 1% 
του τιμήματος των προσφερομένων ειδών, ή αν άλλως αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη του 
Διαγωνισμού. 

2. Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές μόνο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 
 
3. Προσφορές που έχουν κατατεθεί χωρίς εγγύηση σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου απορρίπτονται σαν τυπικά απαράδεκτες. 
 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό επιστρέφεται στους συμμετέχοντες και μη 
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αναδειχθέντες μειοδότες αμέσως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής του 
αναδειχθέντος μειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης αφού κατατεθεί η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 
 

5. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Δήμου ουφλίου, σε περίπτωση 
αθέτησης οποιοσδήποτε υποχρέωσης του καταθέσαντος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από την 
διακήρυξη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8° 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΡΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ, ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ, ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΣΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Η ΜΑΣΑΙΨΗ ΣΟΤ. 
 

1. αν στοιχεία κρίσης των προσφορών για την κατακύρωση λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη: 
    α) Η προσφερόμενη τιμή του προμηθευμένου υλικού σε σύγκριση με αυτές προηγουμένων 
διαγωνισμών ή την τρέχουσα σημερινή τιμή του υλικού αυτού στην αγορά;  
    β) Ή ποιότητα του προσφερόμενου είδους σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή της Τπηρεσίας καθώς 
και η εγγύηση που θα δοθεί για την καλή λειτουργία του. 
    γ) Κάθε τι άλλο που κατά την κρίση του Δήμου ουφλίου μπορεί ν‟ αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο 
ότι η προμήθεια θα είναι όσο το δυνατό καλύτερη και συμφέρουσα. 
 
2. Προσφορά που ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης μπορεί να προτιμηθεί από άλλη του 
είναι φθηνότερη , αν κατά την κρίση του Δήμου ουφλίου, ανεξάρτητα από τιμή, ή ποιότητα ή ο 
μικρότερος χρόνος παράδοσης ή άλλοι τεχνικοοικονομικοί συντελεστές οδηγούν σε κρίση που ευνοεί το 
συμφέρον του Δήμου ουφλίου. 
 
3. Η απόφαση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού λαμβάνεται με την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη κρίση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ουφλίου και μπορεί να αναφέρεται είτε στην κατακύρωση, 
όλου του Διαγωνισμού ή μέρους του, είτε στην επανάληψη του διαγωνισμού ή μέρους του, με ή χωρίς 
μεταβολή των όρων διακήρυξης, είτε στην ακύρωση του διαγωνισμού και στην απευθείας ανάθεση 
προμήθειας των υλικών είτε την-ματαίωση της προμήθειας. 
 
4. Εφόσον η απόφαση είναι κατακυρωτική περιλαμβάνει όλα τα ουσιαστικά στοιχεία της υπηρεσίας, 
ιδιαίτερα το είδος και την ποσότητα, την τιμή, τον τρόπο πληρωμής τον τόπο και τον χρόνο της 
παράδοσης και τον ποσοτικό έλεγχο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9° 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ. 

 

1. τον προμηθευτή, στο όνομα του οποίου έγινε η κατακύρωση απευθύνεται, μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την λήψη της έγγραφης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ουφλίου, 
αναγγελία που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της προμήθειας. 

2. Από την αναγγελία της προμήθειας θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμβαση, το έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί δεν έχει συστατικό αλλά αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής πρέπει μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή της αναγγελίας κατακύρωσης να φέρει: 

α) Σα έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρίας του και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για την 

υπογραφή της σύμβασης και  

β) Σην εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 10° 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΗ ΠΟΤ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΣΗ 
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1. Οι συμβάσεις καταρτίζονται, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τ)ς προσφορές των 
προμηθευτών και τα συναφή στοιχεία των προσφορών από τη Δ.Π., θεωρούνται από τη Νομική 

Τπηρεσία που υπογράφονται από τον (την) Πρόεδρο του Δ.. Δήμου ουφλίου ή τον (την) 
Αντιπρόεδρο. 

 

2. Η μη υπογραφή της σύμβασης δεν απαλλάσσει τον μειοδότη από τις υποχρεώσεις της διακήρυξης. 

3.ε περίπτωση που ο μειοδότης αρνείται την υπογραφή ή την εκτέλεση της σύμβασής του επιβάλλονται 

κατά την κρίση του Δήμου ουφλίου αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις; 

α) Έκπτωση του από μειοδότης 

β) Κατάπτωση υπέρ του Δήμου ουφλίου της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

γ) Προμήθεια του είδους είτε από τον αμέσως επόμενο μειοδότη , είτε με διενέργεια Επαναληπτικού 

διαγωνισμού, με καταλογισμό σε βάρος του της όποιας διαφοράς (μεταξύ της τιμής κατακύρωσης και 

της τιμής που θα προμηθευτή η Μ.Ε.. σε βάρος του για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά), σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11° 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

1. Μετά την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισμού ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, μέχρι να 
υπογράψει τη σύμβαση και πριν να του επί στραφεί η εγγύηση συμμετοχής, να καταθέσει στο Δήμο 
ουφλίου εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ίσου προς το 5% του συμβατικού τιμήματος. Η 
εγγύηση αυτή δίνεται ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Σράπεζας της Ελλάδος ή από 
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 

2. Είναι δυνατόν να ορίζεται ότι η εγγύηση θα αποδίδεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των υλικών μετά αττό μία ορισμένη προθεσμία από την 

παραλαβή που θα ορίζεται από την διακήρυξη 

 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου ουφλίου. σπς περιπτώσεις: 

 α) Από εκπρόθεσμη παράδοση 

 β) Από την παράδοση υλικών που έχουν πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή μειώνουν την  

     αξία ή την χρησιμότητα τους.  

 γ) Από τα υλικά που δεν έχουν τις συμφωνηθείσες ιδιότητες και  

 δ) Από την ικανοποίηση της δεξίωσης από τον προμηθευτή για ποινική ρήτρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 12° 

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

ορίζεται με έγγραφο του Δήμου ουφλίου. 

 

2. Αν πρόκειται για προμήθεια επίπλων ή μηχανημάτων η επιτροπή παραλαβής έχει δικαίωμα να 

παρακολουθεί την κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών σε όλα τα στάδιά της του προμηθευτή 

υποχρεούμενου να διευκολύνει το έργο της. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης να αναφέρει στην Επιτροπή, έγγραφα τη χρονολογία 

έναρξης κατασκευής των ειδών, καθώς και τη σταδιακή πρόοδο των εργασιών  
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3. Η ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται, αφού προηγηθεί εξέταση:  

α) μακροσκοπική,  

β) χημική ή μηχανική,  

γ) και με τους δύο τρόπους εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

4. Όταν η ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με την Διακήρυξη γίνεται μετά από μακροσκοπική εξέταση, η 

παραλαβή του είδους θεωρείται οριστική. Η παραλαβή γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και 

κατόπιν ακολουθεί η παραλαβή από την κατά περίπτωση παραλήπτρια Τπηρεσία του Μ.Ε. 

5. Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο παραλαβής. ‟ αυτό αναφέρεται εάν τα 
προμηθευόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους των Σεχνικών Προδιαγραφών.  Εάν δεν είναι 
σύμφωνα με αυτούς η επιτροπή παραλαβής πρέπει να γνωματεύσει εάν θ‟ απορριφθούν συνολικά ή 
εν μέρει ή μπορούν να βελτιωθούν ή να τροποποιηθούν ή να παρακρατηθεί μέρος του συμβατικού 

τμήματος και ποίο θα είναι αυτό. 

 

6. Σο Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου ουφλίου μετά από την εξέταση των παρατηρήσεων και 

προτάσεων της επιτροπής και των απόψεων του προμηθευτή αποφασίζει αμετάκλητα. 

 

7. Αν κατά την οριστική παραλαβή εμφανιστούν φθορές ελλείψεις κλπ αυτές βαρύνουν τον 

προμηθευτή. ε περιπτώσεις μερικής ή ολικής απόρριψης των ειδών για τα οποία ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τ‟ αντικαταστήσει, η επιστροφή των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή 

και η αντικατάστασή του, εάν πρόκειται για τρόφιμα πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες ενώ για 

έπιπλα - μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες το αργότερο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13° 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΚΤΡΩΕΙ – ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

 

1. την περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, που έχει σαν αποτέλεσμα την 

οικονομική επίπτωση σε βάρος της Μ.Ε. επιβάλλονται στον ανάδοχο εκτός των άλλων και ποινική 

ρήτρα που υπολογίζεται στη συμβατική τιμή των ειδών ως εξής: 

 2 %ο κάθε μέρα για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 1/4 του συμβατικού χρόνου. 

 4 %0 κάθε μέρα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/4 του συμβατικού χρόνου αλλά όχι το 1/2 
 6 %ο κάθε μέρα για καθυστέρηση πάνω από το 1/2 του συμβατικού χρόνου και μέχρι 3/4. 
  8 %ο κάθε μέρα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 3/4 του συμβατικού χρόνου και μέχρι 4/4 
  10 %ο κάθε μέρα για καθυστέρηση παράδοσης πάνω από το διπλάσιο του συμβατικού, χρόνου και 

μέχρι της προσήκουσας εκπλήρωσης της σύμβασης ή της κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου. 
 
2. ε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας ή είσπραξή της θα γίνεται με ισόποση μείωση του λαβείν του 
προμηθευτή και σε περίπτωση που δεν επαρκεί τότε θα εκπίπτεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, η οποία θα αναπληρώνεται ισόποσα σε 5 ημέρες ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει σκόπιμο ο 
Δήμος ουφλίου. 

 

3. ε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας διατηρείται το δικαίωμα στο Δήμο ουφλίου να αξιώσει 
κάθε παραπέρα αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημιά. 

4.Σο Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου ουφλίου μπορεί με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον 

προμηθευτή, έκπτωτο: 
Α)Όταν τα παραδιδόμενα είδη έχουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και γενικά δεν έχουν τις  
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       ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί και 
   Β)Όταν ο προμηθευτής αθετήσει οποιονδήποτε συμβατικό όρο ουσιώδη ή όχι (η απόφαση για το  
      ουσιώδες ή όχι ανήκει στο Δ.. του Δήμου ουφλίου  

Οι κυρώσεις που .επιβάλλονται σε βάρος του προμηθευτή είναι οι ίδιες με εκείνες του άρθρου 11 

παράγραφος 3 περιπτώσεις β και γ. 

5. ε περίπτωση που ο προμηθευτής εμποδίζεται από λόγους ανώτερης βίας και δεν μπορεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μέσα στα χρονικά όρια που δόθηκαν, τότε θα πρέπει 
μέσα σε 10 ημέρες το αργότερο να αναφέρει και εξηγήσει στη Διεύθυνση Προμηθειών με επιστολή του 
τους λόγους αυτούς προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Δ.Π. εισηγείται σχετικά 
προς το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου ουφλίου το οποίο τελικά θ 'αποφασίζει αν ο προμηθευτής 
απαλλάσσεται από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών, 

 
ΑΡΘΡΟ 14° 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ 

 

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει προκαταβολή έναντι της συμβατικής αξίας των ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 15° 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή γίνεται μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της διακήρυξης. 
Σα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16° 

ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται μετά τη σωστή εκτέλεση όλων των συμβατικών 
όρων μετά από έγκριση του καθ‟ ύλη Προϊσταμένου της υπηρεσίας του Δήμου ουφλίου  που διενεργεί 
το διαγωνισμό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17° 

ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Η παρούσα αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με: 
Α) Ση διακήρυξη 
Β) Σην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ) Σην τεχνική προδιαγραφή 
Δ) Σα τιμολόγια και τους προϋπολογισμούς προσφοράς και 
Ε) Ση σύμβαση 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ      
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ      

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρθμ. Μελ: 58/2015 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Ο Δήμος ουφλίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προσωπικού για την ορθή 

λειτουργία της Μαθητικής Εστίας ουφλίου, λόγω της δυσκολίας πρόσληψης μόνιμου 

προσωπικού,  προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη Αναδόχου/ων που θα αναλάβει: 

Α.) την ενίσχυση του προσωπικού Μαγειρείου – Εστιατορίου, για την προετοιμασία 

και την παρασκευή των γευμάτων, με μαγείρους και εργάτες Μαγειρείου για την Μαθητική 

Εστία ουφλίου με κύρια προσόντα: 

Α.1) Για τους Μαγείρους: Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής 

Σέχνης, αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε. Ε. . και με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα ή εταιρεία 

μαζικής εστίασης, για δύο έτη τουλάχιστον και 

Α.2) Για τους Εργάτες/τριες Μαγειρείου, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς 

προϋπηρεσία. 

Όλο το προσωπικό που θα διατεθεί στη Μαθητική Εστία ουφλίου (Μάγειροι & Εργατικό 

προσωπικό) θα πρέπει να έχει περάσει την εκπαίδευση του ΕΥΕΣ σε θέματα «Κανόνων ορθής 

Τγιεινής Πρακτικής» και να φέρουν βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης ή 

πιστοποίηση του ΕΥΕΣ ως χειριστές τροφίμων. 

Σέλος όλοι οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο Τγείας τους  
και 

 

1. Φώρος Εργασίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής Τπηρεσιών του αναδόχου, ορίζεται το 

Εστιατόριο - Μαγειρείο της  Μαθητικής Εστίας ουφλίου  

 

2. Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου με τις εντολές της Τπηρεσίας μας & ειδικά του 

υπεύθυνου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς την Μαθητική Εστία ουφλίου ορίζονται ως 

παρακάτω : 

Τπηρεσία: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΣΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ  
ΟΤΥΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2015-2016 
 

Θέση:  
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2.1 Για τους Μαγείρους. 
Προπαρασκευή - παρασκευή και σερβίρισμα φαγητού 

2.2 Για το εργατικό προσωπικό 

 Επιμελημένο πλύσιμο λαχανικών, φρούτων, πουλερικών, κρεάτων, ψαριών κ.λ.π.' 

 Επιμελημένο καθαρισμό προϊόντων και διαφόρων άλλων υλικών (οσπρίων, λαχανικών, 

ζυμαρικών. κ.λ.π. ) 

 Άριστο πλύσιμο των δίσκων, πιάτων, ποτηριών, μαχαιριών, πιρουνιών, κουταλιών, κ.λ.π. 

 Άριστο πλύσιμο με τα χέρια όλων των συσκευών, εργαλείων και συσκευών του μαγειρείου.  

 Επιμελημένη καθαριότητα της επιφάνειας των τραπεζιών του εστιατορίου.  

 Άριστο καθαρισμό όλων των χώρων του μαγειρείου.  

 Κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με την παρασκευή γευμάτων και δεν αναφέρθηκε 

παραπάνω 

 Μεταφορά των απορριμμάτων μέσα σε νάιλον σακούλες από το μαγειρείο στο σημείο 

τοποθέτησης των απορριμμάτων της Μαθητικής Εστίας ουφλίου 

3. Εργασιακές περίοδοι του αναδόχου 

Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου για την κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες καθώς και 

τα ωράρια θα γίνετε σε ημερήσια βάση και θα διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον Τπεύθυνο 

της Μαθητικής Εστίας ουφλίου σύμφωνα με τις ανάγκες της Τπηρεσίας και θα ελέγχεται από 

τον Δήμο. 

4. Απασχολούμενο εργατικό προσωπικό 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει έμπειρο και ικανό εργατικό προσωπικό από 

Δευτέρα έως Παρασκευή με : 

 Ένα (1) Μάγειρα και Ένα (1) εργάτη Μαγειρείου για πέντε (5) ημέρες απασχόλησης την 

εβδομάδα στην Μαθητική Εστία ουφλίου και για 8 ώρες ημερησίως. 

 Σα παραπάνω θα ισχύσουν (ενδεικτικά) από 15/11/2015 έως και 15/8/2016, με 

δικαίωμα χρήσεις του προσωπικού για περίπου 15 αββατοκύριακα εφόσον προκύψει 

λόγος λειτουργίας του εστιατορίου της Μαθητικής Εστίας (π.χ. φιλοξενία ομάδων), πλην 

διακοπών Φριστουγέννων και Πάσχα καθώς και σε περίπτωση καταλήψεων ή έκτακτων 

γεγονότων που οι μαθητές θα απουσιάζουν και δεν θα σιτίζονται. 

Σα ΡΕΠΟ του προσωπικού θα τα καλύπτει ο ανάδοχος με άλλα δικά του άτομα 

Σο προσωπικό πρέπει να είναι σε άριστη συνεργασία με το προσωπικό της Μ.Ε. ουφλίου και 

υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Τπευθύνου της Εστίας να εφαρμόζει τις Γενικές Οδηγίες 

και εγκυκλίους του Δήμου ουφλίου (της υπηρεσίας διαχείρισης ). 
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5. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασίας 

I.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους εργαζόμενους του συνεργείου του, στολές 

εργασίας ομοιόμορφες καθώς και υποδήματα 

II.  Σο προσωπικό του αναδόχου θα μισθοδοτείται, ασφαλίζεται (ατυχήματα, ασθένεια κ.λ.π. ) 

από τον ίδιο τον ανάδοχο. 

III. Σο προσωπικό του αναδόχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα υπογράφει σε ειδικό 

βιβλίο που θα τηρείται και θα ελέγχεται από τον Δήμο. 

IV.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Τπεύθυνο της Μαθητικής Εστίας την 

αναγγελία έναρξης εργασίας στον ΟΑΕΔ, την Βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική 

κάλυψη του εργαζόμενου και θεωρημένο πρόγραμμα εργασίας από την επιθεώρηση 

εργασίας, του μηνιαίου προγράμματος. 

Κάθε εργατική διαφορά που απορρέει από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο χώρο μας είναι 

υπεύθυνος και υπόλογος ο ανάδοχος. 

Οι εργαζόμενοι με ευθύνη του αναδόχου υποχρεούνται να καταθέσουν τα βιβλιάρια υγείας 

στον Τπεύθυνο της Μαθητικής Εστίας. 

Σα τυπικά προσόντα, όπως αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή θα κατατεθούν από τον 

ανάδοχο του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών στον καθ' ύλην αρμόδιο υπεύθυνο της 

Μαθητικής Εστίας ουφλίου. 
το τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής και τις υποδείξεις του 

υπευθύνου της Μαθητικής Εστίας. Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 30.000.00€ 

εκ των οποίων 5.609,76€ είναι για το Υ.Π.Α. 

 

 

         ουφλί 21 Αυγούστου 2015 

        Η συντάξασα 

 

 

        ιδερά Μαρία 

          Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ      
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ      

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρθμ. Μελ: 58/2015 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ Μ.Μ. ΦΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ  

Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου - 

εστιατορίου της Μ.Ε. ουφλίου, με 1 

Μάγειρους με 5ήμερη απασχόληση και 1 

Εργάτες/τριες Μαγειρείου με 5ήμερη 

απασχόληση  

Κατ΄ 

αποκ. 

 ΕΝΝΕΑ (9) 

ΜΗΝΕ 
24.390,24 

  ΤΝΟΛΟ 24.390,24 

  ΥΠΑ 5.609,76 

  ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 30.000,00 
 

Ανάλυση Προϋπολογισμού 

ΗΜΕΡΕ 
ΩΡΕ /ΒΑΡΔΙΑ 
(ΒΑΡΔΙΑ 7:00- 
15:00) 
  

ΑΣΟΜΑ 
/ΒΑΡΔΙΑ 
  

ΩΡΕ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΕΤΣΕΡΑ - ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΩΡΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΩΡΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

220 8 2 1760 1760 

          

      1.760 1.760 

     ΩΡΟΜΙΘΙΟ 5,89 6,70 

     ΔΑΠΑΝΗ 10.366,40 11.792,00 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΟΣΟ 2,07% 214,82 244,35 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟ 8% 829,31 943,36 

      11.410,53 12.979,71 

       ΤΝ. ΔΑΠΑΝΗ 24.390,24 

    
 

 ΦΠΑ 23% 5.609,76 

       ΣΕΛ.ΔΑΠΑΝΗ 30.000,00 

ουφλί,  21/08 /2015 

                     Θεωρήθηκε     H υντάξασα 
        Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ. ΟΤΥΛΙΟΤ 
 

                      Γουρίδης Αθανάσιος                     ιδερά Μαρία 
 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός –  Αρχαιολόγος                  Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ      
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ      

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρθμ. Μελ: 58/2015 

 
 Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η    Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ψ  Ε Ψ Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας για την ενίσχυση του 

προσωπικού Μαγειρείου – Εστιατορίου, για την προετοιμασία και την παρασκευή των 

γευμάτων, με μαγείρους και εργάτες Μαγειρείου για την  Μαθητική Εστία ουφλίου. 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 
του Ν.3536/07 

 του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.  3731/08  

 το άρθρο 83 του .Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247 Α)  

 του ΠΔ 28/80  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΥΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 
Τπουργού Οικονομικών 

 
Άρθρο 3ο :     υμβατικά στοιχεία 

Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Σεχνική περιγραφή –μελέτη  

 
Άρθρο 4ο :     Φρόνος εκτέλεσης του έργου 

  Εννέα  (9) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 5ο :     Τποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

εργασίας. 

 
Άρθρο 6ο :     Τποχρεώσεις του εντολέα  

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 

Παροχή Τπηρεσίας: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΣΗ 
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ  ΟΤΥΛΙΟΤ ΓΙΑ 
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να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα 
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .  

 
Άρθρο 9ο :     Σρόπος πληρωμής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

30.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 

ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 

ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα 

με την παράδοση των εργασιών. 

το ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη.  

Άρθρο 10ο :     Υόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και 
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 

ουφλί,  21 /08 /2015 

                     Θεωρήθηκε       H υντάξασα 
        Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ. ΟΤΥΛΙΟΤ 

 
 
                      Γουρίδης Αθανάσιος                       ιδερά Μαρία 

 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός –  Αρχαιολόγος                  Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε.  
         
  


