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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 -2013
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
(ΦΕΚ19/Α).
β. Της υπ’ αρ. 11389 (ΦΕΚ 185Β’/1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)
γ. Του Ν. 3463/2006 Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
δ. Του Ν. 3582/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
ε. Την αριθ. Γ2/3732/20-9-1988 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/21-10-1988 Τ. Β’)
«Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων».
2. Την ΥΑ Π1/84/97 (ΦΕΚ 319/97 Τεύχος Β’) περί εξαίρεσης προμηθειών που πραγματοποιούνται
με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών.
3. Την αρ. πρωτ. οικ. 61149/24679/29-07-2011 χορήγηση εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Α’
βαθμού για την διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγών για τα είδη
που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Το υπ’ αρ. 51825/27-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Αθλητικού και Πολιτισμού του Δήμου Χανίων με το συνημμένο υπ’ αριθμ. 293/21.06.2012
έγγραφο Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων – Μουσικό Σχολείο Θερίσου με τον αριθμό μαθητών
και το προτεινόμενο πρόγραμμα φαγητού μαθητών για 4 εβδομάδες.
5. Την υπ’ αρ. 68/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του.
6. Την υπ’ αρ. 774/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 99.270,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
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προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρους μεσημβρινού γεύματος / σάντουιτς) για τη σίτιση των
ενενήντα (90) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου Δήμου Χανίων, για το σχολικό έτος
2012-2013.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α.
15-6481.002 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012 και 2013.
ΑΡΘΡΟ 1
Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής:
Α) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2
Τόπος και χρόνος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ.
73135 στις 29 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00 έως 13:30 (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 3
Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αρ. 68/2012
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους παρακάτω αναφερόμενους
υπαλλήλους:
α) Χατζηκυριάκο Μιχάλη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Μαυρομμάτη Σοφοκλή
β) Πετροχείλου Σοφία, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα. Βολάνη Τριανταφυλλιά
γ) Κουρομιχελάκη Βαρβάρα, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κουφάκη Στυλιανό

ΑΡΘΡΟ 4
Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα,
γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 8 της ΥΑ 11389/1993),
δ) συνεταιρισμοί,
οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες σχετική με το θέμα της παρούσας διακήρυξης.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού, εις διπλούν:
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Α) Οι Έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή:
1. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της
παρούσας διακήρυξης.
3. 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.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
νομίμως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος διαχειριστής και ο διευθύνων σύμβουλος. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το
καταστατικό της εταιρίας. Η εκπροσώπηση, στις προσωπικές εταιρείες και στις ΕΠΕ, θα πρέπει να
γίνεται προσκομίζοντας πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη μεταβολών του καταστατικού
τους, με αντίγραφο του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του. Στις δε λοιπές κεφαλαιουχικές,
θα πρέπει να προσκομίσουν πάλι αντίγραφο καταστατικού με τις νόμιμες τροποποιήσεις του, και
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις πέραν από αυτές.
-Ακριβές αντίγραφο καταστατικού (νόμιμα θεωρημένο).
4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποία 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.
5. 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. To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση ο
οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων
την ΕΠΕ & ΑΕ (δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του ΔΣ για την ΑΕ, του
Διαχειριστή των ΕΠΕ, όλων των εταίρων για τις ΟΕ και ΕΕ) θα προκύπτει κατά κανόνα από το
καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή
τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει έδρα της. Σε
περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε
ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης
αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το
περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (4)
και (5) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από
την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6. 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 έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων, πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής
που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
του διαγωνισμού, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως,
όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς
προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης».
9. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και
Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων,
δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.
10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν
την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε
περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι τους και οι θυγατρικές τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση
των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν ή μετείχαν οι
νόμιμοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να φέρουν υπεύθυνη δήλωση.

Β) Οι Αλλοδαποί και νομικά πρόσωπα στην αλλοδαπή:
1. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
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2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας
διακήρυξης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης 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. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης
αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η
νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (4) και (5) του
εδαφίου (α) για τους έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής
που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
του διαγωνισμού, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως,
όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς
προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης».
8. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και
Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων,
δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν
την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε
περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι τους και οι θυγατρικές τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση
των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν ή μετείχαν οι
νόμιμοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
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ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να φέρουν υπεύθυνη δήλωση.
Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρημένα από την αρμόδια Ελληνική Προξενική
Αρχή.
Γ) Οι συνεταιρισμοί :
1. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της
παρούσας διακήρυξης.
3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) για τους έλληνες πολίτες και νομικά
πρόσωπα στην ημεδαπή.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής
που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
του διαγωνισμού, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως,
όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς
προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης».
8. Πιστοποιητικό HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και
Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που στόχος του είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων,
δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο για
αστυκτηνιατρικές παραβάσεις.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν
την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων, σε
περίπτωση δε, που οι διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες, να μην βαρύνονται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι τους και οι θυγατρικές τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με
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διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση
των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν ή μετείχαν οι
νόμιμοι εκπρόσωποι τους σε άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς
αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να φέρουν υπεύθυνη δήλωση.
Δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους
είτε με τη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο
από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
3. Αντίγραφο συμφωνητικού τους θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ε) Λοιπά δικαιολογητικά (επαγγελματικής αξιοπιστίας, τεχνικών δυνατοτήτων, κ.λ.π.):
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο προσφέρων, ο οποίος υποχρεούται να κατασκευάζει ο
ίδιος το τελικό προϊόν, να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν
υπάρχει η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης με αναφορά του απαιτούμενου τύπου
καθώς και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
3. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί κατά
την παραγωγή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την
επιχείρηση.
4. Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ή άδεια λειτουργίας
καταστήματος εστιατορίου εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. που βρίσκεται η έδρα του
καταστήματος με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
5. Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισμα
φαγητών.
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6. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την
μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και η προσκόμιση βεβαίωσης, από την
αρμόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς
μεταφοράς και υγιεινής των τροφίμων.
7. Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου μήνα) της επιχείρησης που να πιστοποιεί ότι
λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων.
Ζ) Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάσταση των συμμετεχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή
δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης για τις (3) τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
2. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις / πωλήσεις των τελευταίων
τριών χρόνων (ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας,
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).
3. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει την χώρα
προέλευσης των προϊόντων. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η
παρασκευή / επεξεργασία / τυποποίηση / συσκευασία των προϊόντων καθώς και ο τόπος
εγκατάστασης τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια
της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση
έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να υποβάλλονται μαζί
με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν
έχει λήξει η ισχύς τους (για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον
δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους εκτός από το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού), θα γίνεται δε ρητή
μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν,
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής
του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από (1) μια εταιρίες ή
ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο
φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ενώσεις προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές
εκτός από μια, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει
στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός
σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
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όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Τα δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 5
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε
φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο (2) αντίγραφα, επί ποινή αποκλεισμού, ο οποίος θα φέρει
με ευκρίνεια τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής που ζητούνται, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται
στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, κατάλληλα δεμένα ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα
απώλειας τους, β) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και περιγραφές. Η οικονομική προσφορά
του διαγωνιζόμενου, επίσης σε δύο (2) αντίγραφα, τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και
τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές
προδιαγραφές, κ.λ.π.).
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιγραφές, δεν είναι δυνατόν λόγω
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη
και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές πρέπει να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή καθαρά, ολογράφως και
αριθμητικά.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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ΑΡΘΡΟ 6
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις 29 Αυγούστου
2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:00 έως και 13:30 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).
Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν σταλεί ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με
την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ταχυδρομικές προσφορές
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών με απόδειξη μέχρι και την
προηγούμενη του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραμένουν
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατίθενται.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
ΑΡΘΡΟ 7
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 8
Τιμές και ισχύς προσφορών
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, ανά μονάδα (ημερήσιο γεύμα / σάντουιτς) και πρέπει να αναγράφεται
ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχτεί θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο με το έντυπο οικονομικής
προσφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών κατά την έννοια του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, στην
προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα προμηθευτή στο σύνολο της προσφοράς.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις,
υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο, για παράδοση και
διανομή των ειδών, ελεύθερων στο Μουσικό Σχολείο Δήμου Χανίων.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δίνεται για μέρος μόνο της ποσότητας ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών
(μόνο για το ημερήσιο γεύμα ή μόνο για το σάντουιτς) δεν γίνεται δεκτή.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο - επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις
αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών
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διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να
είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα προμηθευόμενων ειδών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 9
Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας, ήτοι 4.963,50 ευρώ και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
6 του τεύχους Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της
ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
Η εγγύηση συμμετοχής αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα αντικατασταθεί
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 10
Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο
άρθρο 2 της παρούσας.
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Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή σε σχετική
πρόσκληση της.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό
το οποίο υπογράφει.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
με σχετική πρόσκληση.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11
Ενστάσεις
1) 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, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο,
στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος
του αντιστοίχου σταδίου.
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους,
προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 12
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή κατασκευαστού.
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή του προσφέροντες κατ’
αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται εντός
πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων
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εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δε λαμβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται.
Για τη διασφάλιση των προϊόντων σίτισης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει μετά την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε
είδους υγειονομικό έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο προκειμένου να διαπιστώσει και εξασφαλίσει
την ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 13
Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κατακύρωση
Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται ο προμηθευτής ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους όρους
της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών
τευχών του διαγωνισμού.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης, τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των
τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η
δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, υποβάλλει
σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις του προς την Οικονομική Επιτροπή (σύμφωνα με το
άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας με
απόφαση της.
Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του και η προμήθεια κρίνεται
επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων έγγραφων κλειστών
προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 14
Δειγματοληψία
Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Για τον καθορισμό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χημική εξέταση θα
αποστέλλονται δείγματα από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, στη Δ/νση Χημικών
Υπηρεσιών Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν.
Στην περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την
ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους
πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών για τον
καθορισμό της ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους.
Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του και θα
βαρύνουν το χορηγητή.
Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται
τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την ενέργεια
δειγματοληψίας και την αποστολή του δείγματος στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Χανίων για
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γνωμάτευση σχετικά με την ποιότητα, κατηγορία, προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισμα του
είδους προς προμήθεια.
Ο προμηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης την παράσταση ιδίου Χημικού στις κατ’ έφεση χημικές
εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς μη σύμφωνη γνωμάτευση της Δ/νσεως Χημικών
Υπηρεσιών Χανίων με τις απόψεις του προμηθευτή, θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία
στην επιμέτρηση της επιβαλλόμενης ποινής κατά του προμηθευτή για την αιτία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15
Σύμβαση
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν σχετικής κοινοποίησης
ανακοίνωσης και πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ακολουθεί τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012 -2013 και
ξεκινάει με την υπογραφή της σύμβασης.
Οποιαδήποτε παράδοση πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα
εκκαθαριστεί.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Τεύχους Γενικής και
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 25 της Υ.Α. 11389/1993.

ΑΡΘΡΟ 16
Παράδοση – Παραλαβή - Πληρωμή

Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας
από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σε ώρες και σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος ή ο
Διευθυντής του Σχολείου. Την παραλαβή θα βεβαιώνει ο Διευθυντής του σχολείου ή όποιος
οριστεί από αυτόν. Ο υπεύθυνος του σχολείου σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής θα
διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό μακροσκοπικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών.
Τα απορριφθέντα είδη ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην
προθεσμία που θα του ορίζεται, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των
ειδών από την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη
βαρύνει τον χορηγητή.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο χορηγητής αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου του,
ενηλίκου και εγγράμματου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον Δήμο και
ο οποίος θα υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά απορρίψεως καθώς
και τα σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών. Σε περίπτωση που αρνηθεί ο χορηγητής να
υπογράψει πρέπει να γίνει ρητώς μνεία της αρνήσεώς του αυτής.
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Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο χορηγητής να σημειώσει τις
υπάρχουσες αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές
αντιπαρατηρήσεις.
Η μη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των
αντιρρήσεων του χορηγητού.
Η τυχόν μη τήρηση εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής των διατυπώσεων αυτών έχει σαν
συνέπεια την απαλλαγή του χορηγητή για λόγους τυπικούς χωρίς να εξετασθεί περαιτέρω η
ουσία της παραβάσεως.
Εξ’ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του χορηγητή να υπογράψει το πρακτικό παραβάσεως και
δειγματοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία της ποινής που θα του επιβληθεί.
Ο χορηγητής οφείλει απαραιτήτως να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς στα προσκομιζόμενα είδη
και όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα.
Τους χαρακτηρισμούς αυτούς η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει βάσει του δελτίου παραγγελίας,
θα προβαίνει σε οποιοδήποτε απαιτούμενη εξέταση για την ακρίβεια και θα υπογράφει μετά το
σχετικό πρωτόκολλο ή πρακτικό απορρίψεως.
Ουδεμία ασάφεια, όσον αφορά την ποιότητα δύναται να επικαλεστεί σε όφελός του ο
χορηγητής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 έως και 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα και οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό διάστημα 60
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των κάτωθι αναφερόμενων
σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και τον έλεγχο του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει
από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από
αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
α) Πρωτόκολλο παραλαβής, των ειδών το οποίο θα εκδίδεται από αυτόν που παραλαμβάνει τα
είδη νομοτύπως συνταγμένου και υπογεγραμμένου,
β) Τα Δελτία Αποστολής του μήνα, τα οποία θα αναγράφουν ποσότητες πώλησης του είδους,
γ) Τιμολόγιο του αναδόχου – το οποίο θα συνοδεύεται με τα Δελτία Αποστολής του
προηγούμενου μήνα,
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας περί μη οφειλής του αναδόχου,
ε) Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής
που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων,
στ) Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, μαζί με τα
αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παραλαβής
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Τον προμηθευτή βαρύνουν η συσκευασία, μεταφορά και διανομή των μερίδων στους μαθητές
του Σχολείου από προσωπικό του.
ΑΡΘΡΟ 17
Κυρώσεις
Σε περίπτωση που προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο χορηγητής οφείλει να προβεί σε
άμεση αντικατάσταση. Εάν ο χορηγητής δεν προβεί άμεσα από την ειδοποίησή του σε
αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να
προβεί στην απόρριψη ειδών ή στην μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
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Για κάθε παράβαση γενικώς από τον χορηγητή των όρων της παρούσης διακήρυξης και των
συνοδευτικών αυτής τευχών του διαγωνισμού, όπως ακριβώς καθορίζονται σε αυτά και
υπαγορεύονται από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστεως η Επιτροπή
Προμηθειών δύναται να προτείνει κατά του χορηγητή όλες τις κυρώσεις, μερικώς ή αθροιστικώς
κατά την κρίση της προβλέπονται από το Νόμο και τις αποφάσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της
εκδικάσεως της παραβάσεως ακόμη δε και το πρόστιμο αφού σταθμίσει όλα τα πραγματικά
γεγονότα της καθ’ υποτροπή παραβάσεως που έγινε από το χορηγητή και την εν γένει
συμβατική συμπεριφορά του.
Εάν ο χορηγητής δεν συμμορφωθεί μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και όλο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι διαγραφόμενες κατά του χορηγητή κυρώσεις είναι άσχετες προς την εναντίον του άσκηση
ποινικής δίωξης, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκημα καθώς και προς
κάθε άλλη αξίωση του Δήμου κατά του χορηγητή, η οποία θα προκύψει για οποιοδήποτε λόγο.
Τα πρόστιμα και οι καταλογισμοί, οι οποίοι θα επιβληθούν μετά από πρόταση της Επιτροπής
Προμηθειών κατά του χορηγητή για κάθε ζημιά η οποία θα προξενηθεί από αυτόν στο Δήμο και
κάθε απαίτηση τούτων κατά του χορηγητή θα κρατείται από τα ποσά που του οφείλονται ή από
την κατατεθειμένη εγγύηση του προμηθευτή καλής εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως και θα
βεβαιούνται σαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
στο Δημοτικό Ταμείο.
Το εκλεκτικό δικαίωμα γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Χανίων.
ΑΡΘΡΟ 18
Διάθεση Τευχών - Δημοσίευση
Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού διατίθενται σε έντυπη μορφή από
το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ.: 28213 41760,
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
Χανίων http://www.chania.gr.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα και το πλήρες κείμενο αυτής
θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Χανίων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων
ενώ επίσης θα αποσταλεί στα επιμελητήρια.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 19
Λοιποί Όροι
Για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
της Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95,
καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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