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ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 

Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ 

Τηλ: 210 77.71.007 

Απόσπασμα Πρακτικών  

2ης (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) Συνεδρίασης 2017 

  Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

    2o    ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  7η  ( 26  –  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   - 2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και  έγκριση των 

όρων διακήρυξης Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού  

Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017»  καθώς και  διάθεση πίστωσης 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού   48.900,00  €  χωρίς  ΦΠΑ 24% (ΚΑ 64.84.000.3)»  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής   Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου  

Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.  ΑΕ  ΟΤΑ ) συνεδρίασε την 

ΠΕΜΠΤΗ  26-01-2017 και ώρα 20:00 μμ στην έδρα της εταιρείας, Χαρ. Μούσκου 18, 

Ζωγράφου. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ:                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ- ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ:          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΙΤΣΑΣ:                                         Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη: 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                         ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΕΝΕΔΑΚΗ 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΟΓΚΑΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ              ΛΟΥΚΑΣ ΔΕΛΕΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ  ΜΠΙΤΟΥΝΗ                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ  

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ              ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΡΩΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ  

 

Σήμερα, ΠΕΜΠΤΗ  26-01-2017  και ώρα 20:00 μμ , στην έδρα της  εταιρείας , Χαρ. 

Μούσκου 18,  συνήλθε  σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  το Διοικητικό  Συμβούλιο  

της  Μονομετοχικής  Αξιοποίησης  Ακινήτων  Δήμου  Ζωγράφου  Ανώνυμη  Εταιρεία  

ΟΤΑ, ύστερα από την  24-01-2017   πρόσκληση του  προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα 

στα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω εννέα    (9) μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου κ.  Στέφανου 

Γιούργα . 
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Παρόντα  Τακτικά Μέλη: Στέφανος Γιούργας , Χρήστος Φασίτσας, Θέκλα 

Χριστοφορίδου – Τσιλιγκίρη, Άγης Παπακωνσταντίνου,  Γρηγ. Καραμπεσίνης, Ξενοφών 

Τσόγκας, Νικολέτα Μπιτούνη, Ανδρέας Στεργίου,  Αντώνιος  Λαμπρόπουλος. 

Απόντα Τακτικά Μέλη:    

Παρόντα Αναπληρωματικά μέλη: Χρήστος Τομαράς 

Παρατηρητής:   

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων 

Δήμου Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α -  κος  

Στέφανος Γιούργας ,  έθεσε υπ’ όψιν του  ΔΣ  το παραπάνω  θέμα :  «Ενημέρωση και 

λήψη απόφασης για την κατάρτιση και  έγκριση των όρων διακήρυξης Συνοπτικού  

Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας 

του κυλικείου του Δημοτικού  Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017»  καθώς και  

διάθεση πίστωσης ενδεικτικού  προϋπολογισμού   48.900,00  €  χωρίς  ΦΠΑ 24% 

(ΚΑ 64.84.000.3)» .  

Έδωσε  τον λόγο στον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χρήστο Φασίτσα,  ο οποίος 

είπε:  

Για τη λειτουργία του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου το έτος 2017 πρέπει να 

προβούμε  στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού  

Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017  καθώς και στη  διάθεση πίστωσης 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού   48.900,00  €  χωρίς  ΦΠΑ 24% (ΚΑ 64.84.000.3). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού  των 

προς προμήθεια ειδών . 

Σύμφωνα  την  μελέτη υπ΄αρ. πρωτ: 7929/25-1-2017, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας,    καταρτίσθηκαν  οι  όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού , 

υπ΄αρ. πρωτ: 7930/25-1-2017,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.900,00 

ευρώ, πλέον  Φ.Π.Α. 24% και συνολικά 60.636,00 € και  πρέπει να καθοριστούν και οι 

ημερομηνίες κατάθεσης και ανοίγματος των προσφορών. 

Προτείνεται  να γίνουν αποδεκτοί οι όροι της διακήρυξης  του συνοπτικού διαγωνισμού 
και ως  ημερομηνία διεξαγωγής του η  09/02/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30 
στο κατάστημα της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ . 

 Η τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει ορισθεί με την 192/15-11-2016 
απόφαση του Δ. Σ. 
 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και ύστερα  από ευρεία  

διαλογική συζήτηση 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού  

Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017»  καθώς και  διάθεση πίστωσης 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού   48.900,00  €  χωρίς  ΦΠΑ 24% (ΚΑ 64.84.000.3)» ,   

οι οποίοι έχουν ως ακολούθως: 

 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α. 
ΕΔΡΑ: ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, Πλ. ΚΥΠΡΟΥ  
Τ.Κ.  15772 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Α.Φ.Μ.  997983533 – Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  68062 / 01 / Β / 09 / 148 
Τηλ: 210-7771007 & 210-7779705 
FAX: 210-7706329 & e-mail: maxiadhz@gmail.com 

 

 

Ζωγράφου,25/01/2017  

 

Αρ. πρωτ:7930 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου 

του Δημοτικού  Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017».  
 

Οι κατηγορίες των υπό προμήθεια ειδών και οι ποσότητες ανά είδος είναι οι εξής: 

 
Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: 

1. τύπου κονιάκ  200 ml (25%vol):   12.000 φιάλες 

2. τύπου κονιάκ 200 ml  (25%vol)    5*:       500 φιάλες 

 

Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ):  
1. τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις:   3.000 κιλά 

 
Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ: 

1. Ελληνικός καφές καβουρδισμένος:     1.000 κιλά 

2. Στιγμιαίος καφές:          100 κιλά  
3. Εσπρέσο (άκοπος):          100 κιλά 

4. Φίλτρου (Γαλλικός):          100 κιλά 

5. Ζάχαρη:           300 κιλά. 
 

 
 

H  Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ  ΑΕ  ΟΤΑ 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει  χαμηλότερης τιμής 

στο σύνολο του προϋπολογισμού ανά κατηγορία προϊόντων. Οι προμηθευτές 

μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις κατηγορίες 

της προμήθειας όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 
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Δεκτές γίνονται οι προσφορές εφόσον αυτές είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών 

(όπως αυτές περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Τεχνικές Προδιαγραφές) και των 

όρων της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό όπως και στο έντυπο προσφοράς αναγράφονται οι κατηγορίες για κάθε μία εκ 

των οποίων παρέχεται το δικαίωμα  υποβολής προσφοράς . 

  

 Η παρούσα προμήθεια αφορά, την κάλυψη των αναγκών του Κυλικείου του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου Ζωγράφου. 
  

 Αναλυτικά, η προμήθεια των αναφερόμενων ειδών περιγράφεται στον «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

ΟΡΟΙ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ειδικότερα η προμήθεια των αναφερόμενων ειδών θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους 

όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από  τις κάτωθι διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες ς 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,  

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων» 

5. Τον Ν. 4250/14 ( ΦΕΚ Α΄ 74/26-3-2014)   

6. Την Υ.Α. Π1/2390/2013/(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

7. Η παρούσα Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 

48.900,00€+Φ.Π.Α. 24% (60,636,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κωδικούς 

είδους CPV 15911000-7, 15813000-0, 15860000-4, 15861000-1 & 15830000-5 και θα βαρύνει 

την πίστωση με Κ.Α.: 64.84.000.3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» του τρέχοντος 

προϋπολογισμού της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία: ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  
Α.Φ.Μ. …997983533.. 

Δ.Ο.Υ. :..ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ...... 
Διεύθυνση: Χαρ. Μούσκου 18, – 15772, Ζωγράφου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-777.1007-210777.97.05 

Fax: 210 77 06 329  
e-mail:maxiadhz@gmail.com 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  

 Η προσφορά θα υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Θα είναι πλήρης και 

σαφής σε όλα της τα σημεία.  

 Αν υπάρχουν φυλλάδια των προϊόντων που προσφέρονται στην Τεχνική προσφορά, 

μπορούν να προσκομιστούν και στην Αγγλική. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Χρόνος , τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 09/02/2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  ώρα  12:30  (ώρα 

λήξης επίδοσης προσφορών).  

 

Τόπος  Διαγωνισμού: 

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  

ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, (3ος  όροφος) 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαίωμα Συμμετοχής και Δικαιολογητικά υποβολής προσφορών  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά πρόσωπα Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

γ) Ενώσεις / Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

δ) Συνεταιρισμοί 

οι οποίοι έχουν σαν αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας. 

 

Δικαιολογητικά  που πρέπει να υποβληθούν:  

17PROC005738649 2017-01-27

ΑΔΑ: 6ΚΗ0ΟΛΡΥ-ΥΨΦ



[6] 
 

Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016, με την οποία θα δηλώνει : 

α) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016 , 

για τις οποίες οι φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από Διαγωνισμό. 

β) ότι είναι εγγεγραμμένοι σε εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Επίσης,  οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά 
της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις:  

 1.        Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ((ΤΕΥΔ) άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

(Α147))το οποίο  είναι συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη.  
 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

3. Αναλυτική δήλωση κατά άρθρο για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα παρασκευάσει το υπό 

προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. 

 
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά  ή ολικά σε δικό 

τους  εργοστάσιο , πρέπει να επισυνάψουν και την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευάσουν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας , σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 

του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Κατάθεση  προσφορών  

 Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως επί ποινή αποκλεισμού με την επίδειξη : 

α) αποδεικτικών  εγγράφων  νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου και  

β) παραστατικού  εκπροσώπησης εταιρείας, Α.Ε., αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
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 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών, θα είναι σύμφωνα με τον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  «Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017».  

Οι κατηγορίες των υπό προμήθεια ειδών και  οι ποσότητες ανά είδος είναι οι εξής: 

 

Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: 

1. τύπου κονιάκ  200 ml (25%vol):   12.000 φιάλες 

2. τύπου κονιάκ 200 ml  (25%vol)    5*:       500 φιάλες 
 

Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ):  
1. τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις:   3.000 κιλά 

 

Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ: 

1. Ελληνικός καφές καβουρδισμένος:     1.000 κιλά 

2. Στιγμιαίος καφές:          100 κιλά  
3. Εσπρέσο (άκοπος):          100 κιλά 

4. Φίλτρου (Γαλλικός):          100 κιλά 

5. Ζάχαρη:           300 κιλά 

 

που αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της Διακήρυξης αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 Φάκελος προσφοράς  

9.1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.2. Οι  προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά 

φυλλάδια). 

9.3. Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο (κλειστό) φάκελο, όπου μέσα θα 

περιέχονται τρεις επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι. 

Οι ως άνω τρεις επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι , που θα περιέχονται στον φάκελο 

προσφοράς είναι οι εξής : 

1) Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016. 

2) Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 για τις 

συμβάσεις , που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν , λόγω μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο , τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

3) Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 

για τις συμβάσεις, που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

9.4. Όλοι οι επί μέρους σφραγισμένοι  φάκελοι θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο, 

που  θα  επιδοθεί στην επιτροπή του διαγωνισμού. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: 

     Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     Β) Ο πλήρης τίτλος (η επωνυμία) της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Διαγωνισμό. 

     Γ) Ο τίτλος της Προμήθειας (ανά κατηγορία είδους) 

     Δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

     Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων που 

ζητούνται από την 

προκήρυξη. Εάν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συμμετοχής τους σε 

περισσότερες από μία 

κατηγορίες οφείλουν να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία ξεχωριστά για κάθε 

κατηγορία του 

ενδιαφέροντός τους (καταθέτοντας ξεχωριστούς φακέλους).   

9.5. Οι προσφορές γενικώς δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι 

ευκρινώς καθαρογραμμένη. 
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9.6. Ο προσφέροντας θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει, τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέροντας να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της 

προσφοράς. Διευκρινήσεις  δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού , είτε ενώπιον της , είτε ύστερα από έγγραφό της. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

 Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  

Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, έχοντας μέσα τους τρεις 

σφραγισμένους φακέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης διακήρυξης. 

Τα στάδια του διαγωνισμού έχουν ως εξής :  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

καθώς και ο φάκελος  «Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

αρμόδιο όργανο, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά  το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 

όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στην  συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό,  για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο της ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της μελέτης ή την ειδική 

πρόσκληση. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ & β΄ οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 

διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις  

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που 

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα 
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νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα σύμβασης. Η 

συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, είναι 

σύμφωνα με τις παρ. 1 εως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών και 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόμενο. 

 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, απορρίπτονται σαν 

απαράδεκτες επί ποινή αποκλεισμού. 

ΑΡΘΡΟ 11 

 Τρόπος επιλογής αναδόχου  

 Ανάδοχος της προμήθειας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει  χαμηλότερης τιμής στο 

σύνολο του προϋπολογισμού ανά κατηγορία προϊόντων, εφόσον αυτά είναι εντός των 

τεχνικών προδιαγραφών (όπως αυτές περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – 

Τεχνικές Προδιαγραφές) και των όρων της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Διακήρυξης αυτής. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 

17PROC005738649 2017-01-27

ΑΔΑ: 6ΚΗ0ΟΛΡΥ-ΥΨΦ



[12] 
 

την παράδοση των υλικών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 Εγγυήσεις (Εγγυητικές Επιστολές)  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

12.1  Ο προμηθευτής στον οποίον έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί, χωρίς το Φ.Π.Α.  

(άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 

12.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, έναντι 

του αναδόχου. 

 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης  πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για το διάστημα 

που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι τουλάχιστον 

πέντε (5) μήνες. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, εντός μηνός από την 

ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας  σύμβασης. 

 Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 72  του Ν. 4412/2016. 

12.2 Οι  εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ισχύς προσφορών 

13.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές δύο (2) μήνες/ εξήντα (60) 

ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύς 

μικρότερο των δύο (2) μηνών/ εξήντα (60) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.2 Η παράταση της ισχύς της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
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συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

είτε όχι, εφόσον τους ζητηθεί. Η παράταση ισχύς των προσφορών από  στους οικονομικούς 

φορείς, πρέπει  να τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου ορίου παράτασης 

της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

13.3 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αποδέχεται με την υπογραφή 

της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του, για όσο διαρκεί η ισχύς 

της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδοτών 

 Για όλα τα είδη θα δίνονται τιμές  μονάδας σε ευρώ, οι οποίες θα αναγράφονται 

αριθμητικώς, για παράδοση του εμπορεύματος στο χώρο του Κυλικείου του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου Ζωγράφου. 

14.1 Όλες οι προσφορές θα αναγράφονται μόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από την χώρα 

προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται από την Διακήρυξη. 

Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης 

και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δύναται η αναπροσαρμογή των τιμών. 

14.2 Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατηγορία είδους εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι 

εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της Διακήρυξης.   Η τιμή θα δίνεται 

υποχρεωτικά σε ευρώ για την μονάδα κάθε είδους χωριστά. Η σύγκριση των προσφορών θα 

γίνει στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών ανά κατηγορία προμήθειας. 

14.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 

απόφαση της  Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

14.4 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα 

δημοσίευσης του Διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού. Ο Φ.Π.Α. που προβλέπεται 

από τον Νόμο, βαρύνει τη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ενστάσεις 

15.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €) 

ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης 
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πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. (άρθρο 127 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

15.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 

127 παρ.2 του Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 16 

Κρίση αποτελέσματος Διαγωνισμού 

16.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με 

γνωμοδότηση του προς  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  που αποφασίζει 

σχετικά, μπορεί να προτείνει :  

 α. Κατακύρωση της προμήθειας για το σύνολο των ειδών που προσφέρει ο 

προμηθευτής  (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016), 

 β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 106 του Ν. 4412/2016). 

16.2 Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

ακριβώς τιμή), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

16.3 Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με το 

άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών 

του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 

του Ν. 4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 
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75 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα υποβάλλονται :  

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου . 

 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει  

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο, θα 

κατατεθεί: α)πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις ατομικές εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης του ως εργοδότης και β) πιστοποιητικό ενημερότητας 

ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των απασχολούμενων στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο 

(εταιρεία), θα κατατεθεί: α) πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις ατομικές 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των φυσικών προσώπων που αποτελούν το 

Δ.Σ. (εκτός από αυτά που τυχόν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία) και 

β)  πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

όλων των απασχολούμενων στην συμμετέχουσα εταιρεία  με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα συνοδεύονται: από σχετικά νομιμοποιητικά 

έγγραφα συστάσεως της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης 

και της τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των παραπάνω  

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι , από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι  δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθάριση ή από δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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συμβιβασμού ή εάν βρίσκεται σε οιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον  προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί 

σύμφωνα  με άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε ζητηθεί και προσκομισθεί. Συνεπώς η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  κηρύσσεται έκπτωτος 

και  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί 

σύμφωνα  με άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε ζητηθεί και προσκομισθεί. Συνεπώς η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν  προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής , 

σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα  με άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε ζητηθεί και προσκομισθεί. Συνεπώς η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3,4 & 

5, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
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δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των 

εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  

 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην  προθεσμία 

που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και  καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα  με άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε ζητηθεί και προσκομισθεί. Συνεπώς η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 

2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Σύμβαση 

1. Μετά την κατακύρωση, καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης η σχετική σύμβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύνταξή της γίνεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν 

και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  (αναθέτουσα 

αρχή), καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

έγιναν αποδεκτές. 

3. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες  

δ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών 
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ε. Την συμφωνηθείσα τιμή των ειδών και το συνολικό συμβατικό ποσό 

στ. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

ζ. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη που βασίζεται 

στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

η. Την προβλεπόμενη εγγύηση 

θ. Τον τρόπο παραλαβής των ειδών 

ι. Τον τρόπο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος 

ια. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

ιβ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών 

ιγ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

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

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

5. Στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι 

σύμφωνα προς τους νόμους και τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι αυτά είναι απαλλαγμένα από 

ελαττώματα καθώς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά, για τη χρήση για την οποία η 

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  τα προορίζει. 

Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού – Τεχνικές 

Προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και δύνανται να μην απορροφηθούν στο σύνολό τους, ανάλογα 

με τις εκάστoτε προκύπτουσες ανάγκες της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Χρόνος, Τρόπος και Τόπος Παράδοσης των Ειδών 

20.1  Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κυλικείου 

του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα 

γίνεται στο κυλικείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου. 

       Η παράδοση – παραλαβή των ειδών θα γίνεται παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής 

Παραλαβής. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των ειδών 

(κυλικείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου) και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα 

και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα, από την ημερομηνία παράδοσης. 
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό 

προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, αν διαπιστώσει απόκλιση των ειδών, με έξοδα 

του προμηθευτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα 

γίνεται μερική ή ολική περικοπή της προβληματικής προμήθειας, μετά την σύνταξη του σχετικού 

πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ. 

20.2  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής , είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης (παρ. 1 άρθρο 206 του Ν. 4412/2016). 

 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 

δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης (παρ. 2 άρθρo 206 του Ν. 4412/2016). 

 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή (παρ. 3 άρθρο 206 του Ν. 4412/2016). 

20.3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 

ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (παρ.5 άρθρο 206 του Ν. 4412/2016). 

20.4 Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 

Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα (παρ. 1 άρθρο 207 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,  

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 

 ΑΡΘΡΟ 22 

Εγγύηση ποιότητας των Ειδών 

Στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη 

είναι σύμφωνα προς τους νόμους και τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

από ελαττώματα καθώς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά, για τη χρήση για την οποία 

η ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  τα προορίζει. 
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Αν η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, εντοπίσει  ελαττώματα ή μικροφθορές στα είδη, 

τότε ο ανάδοχος  υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σε διάστημα πέντε (5) ημερών, από την 

σχετική ειδοποίηση της Επιτροπής. Η εν λόγω αντικατάσταση θα γίνει με έξοδα του αναδόχου. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό 

προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, αν διαπιστώσει απόκλιση των ειδών, με έξοδα 

του αναδόχου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα 

γίνεται μερική ή ολική περικοπή της προβληματικής προμήθειας, μετά την σύνταξη του σχετικού 

πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω επιβάλλεται στον 

προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία του προαναφερθέντος είδους και εκπίπτει από την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Τρόπος Πληρωμής 

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα  και θα περιλαμβάνει 

εξόφληση των οφειλών του τρέχοντος μηνός , υπό την προϋπόθεση  τήρησης της από του 

Νόμου διαδικασίας, καλή εκτέλεση της προμήθειας και  την  ορθή έκδοση των νόμιμων 

παραστατικών( δελτίο αποστολής ,  τιμολόγιο, κλπ). 

 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 για 

το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και μετά την 

σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες 

διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της σύμβασης και να παραδίδει 

εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 Αντίγραφα της Διακήρυξης και της Μελέτης , διατίθενται στο  κατάστημα της 

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ επί της οδού Χαρ. Μούσκου 18, Ζωγράφου , στον 3ο όροφο, από ώρα 10:00 

έως και 15:00.  

 

Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από 

ώρα 10:00 έως και ώρα 15:00 με τα τηλ. : 210 – 777.1007 , 210 -777.97.05 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Δημοσίευση  

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί  

 Στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου ( http://www.zografou.gr ). 

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή  

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                                      ΖΩΓΡΑΦΟΥ  25/01/2017    

Αρ. πρωτ: 7929     

 

Ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού  

Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017. 

Οι κατηγορίες των υπό προμήθεια ειδών και οι ποσότητες ανά είδος είναι οι εξής: 
 

Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: 
 τύπου κονιάκ  200 ml (25%vol):   12.000 φιάλες 
 τύπου κονιάκ 200 ml  (25%vol)    5*:       500 φιάλες 

 

Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ):  
       1. τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις:   3.000 κιλά 
 

Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ: 

10. Ελληνικός καφές καβουρδισμένος:     1.000 κιλά 
11. Στιγμιαίος καφές:          100 κιλά  
12. Εσπρέσο (άκοπος):          100 κιλά 
13. Φίλτρου (Γαλλικός):          100 κιλά 
14. Ζάχαρη:           300 κιλά. 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:               48.900,00  € 

              Φ.Π.Α. 24% :              11.736,00  € 

                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:               

60.636,00  € 

 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τεχνική Έκθεση  
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Οικονομική Προσφορά                                                 
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1 .  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες 

λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου για το έτος 2017. 

Οι κατηγορίες των υπό προμήθεια ειδών και  οι ποσότητες ανά είδος είναι οι εξής: 
 
Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: 

3. τύπου κονιάκ  200 ml (25%vol):   12.000 φιάλες 
4. τύπου κονιάκ 200 ml  (25%vol)    5*:       500 φιάλες 

 
Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ):  

6. τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις:   3.000 κιλά 
 

Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ: 

2. Ελληνικός καφές καβουρδισμένος:     1.000 κιλά 
3. Στιγμιαίος καφές:          100 κιλά  
4. Εσπρέσο (άκοπος):          100 κιλά 
5. Φίλτρου (Γαλλικός):          100 κιλά 
6. Ζάχαρη:           300 κιλά. 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας αυτής  προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα 
οκτώ 

Χιλιάδες εννιακόσια  ευρώ   (48.900,00 €) χωρίς  Φ.Π.Α. 24%. 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.  του προϋπολογισμού της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ οικ. 
έτους  2017: 

64.84.000.3 με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ): ποσού  60.000,00 €. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού   και κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο της εταιρείας.  

8. Κριτήριο  του συνοπτικού διαγωνισμού   αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις 
τεχνικές περιγραφές των ειδών, η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, ανά κατηγορία είδους. 

9. Οι ποσότητες των ειδών  είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν εντός 
του πλαισίου του  προϋπολογισμού  τους αντίστοιχα.  

10. Η ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ  δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει  όλες τις 
αναγραφόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

11. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία  είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν  προσφορά. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 
 
 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΟΣ  
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α. 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ     

1 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 200ml ( 25% vol)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(φιάλη) 12.000  2,20 € 26.400,00 € 

2 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 200ml ( 25% vol)  5*  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(φιάλη) 500   5,00 € 2.500,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    28.900,00 € 

 
     

Β. 
ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ)      

 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΙΛΟ 3.000 2,50 € 7.500,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    7.500,00 € 

     
 

Γ. 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ  (*)    
 

1 
 ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 1.000 5,00 €            5.000,00 € 

2 
 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΙΛΟ  100 14,00 € 1.400,00 € 

3 
ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΑΚΟΠΟΣ ΚΙΛΟ 100 10,00 € 1000,00 € 

4 
ΦΙΛΤΡΟΥ (ΓΑΛΛΙΚΟΣ) ΚΙΛΟ  100 8,50 €             850,00 € 

5 
ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 300 0,83 € 250,00 € 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ            8.500,00 €  

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:    4.000,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    12.500,00  € 

 
   ΣΥΝΟΛΟ  48.900,00 € 

 
  

ΦΠΑ 
24%  11.736,00 € 

 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.636,00 € 

 

(*) στις τιμές ανά μονάδα χρέωσης του καφέ δεν περιλαμβάνεται ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης όπως αυτός θα προκύψει από 1-1-2017. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας 
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν 
τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Εθνική και 
Ευρωπαϊκή ισχύουσα νομοθεσία. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος – 
οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή 
πλαστικής συσκευασίας.  

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΟΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

Περιεκτικότητα : 200 ml 
Αλκοολικός βαθμός : 25% vol 
Τύπος : αλκοολούχο ποτό τύπου κονιάκ 
Τα προϊόντα  πρέπει να είναι ελεγμένα  από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους και να  είναι σύννομα με τις διατάξεις  της νομοθεσίας 
τροφίμων. 

1 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 200ml ( 25% vol)  

Όπως γενικές προδιαγραφές κατηγορίας 

2 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 200ml ( 25% vol)  5*  

Όπως γενικές προδιαγραφές κατηγορίας 

   

Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ) 

Τα προϊόντα  πρέπει να  είναι σύννομα με τις διατάξεις  της νομοθεσίας 
τροφίμων τηρουμένων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, 
διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 
Να διατίθενται σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις και να είναι 
συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια των 5-7 κιλών. 
Να είναι ανθεκτικά και να μην θρυμματίζονται εύκολα. 

 

 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 

Όπως γενικές προδιαγραφές κατηγορίας 

   

Γ. 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ  (*) 

Τα προϊόντα   πρέπει να  είναι σύννομα με τις διατάξεις  της 
νομοθεσίας τροφίμων τηρουμένων των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας, διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

 
 

1 
 ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ 

Να είναι ιδανικός για  παρασκευής του  σε  μηχανή ατμού και να 
διατηρεί καϊμάκι μετά την παρασκευή του 

2 
 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 

Όπως γενικές προδιαγραφές κατηγορίας 

3 

ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΑΚΟΠΟΣ 

Να διατίθεται άκοπος σε συσκευασία ιδανική για την  φύλαξη του έως 
την χρήση του προϊόντος και να μην ξεπερνάει η συσκευασία το 1Kgr. 
Εάν διατίθεται σε αλουμινένια συσκευασία η προσφορά θα γίνεται 
δεκτή με την υποχρέωση από πλευράς της προσφέρουσας εταιρίας 
αντίστοιχης μηχανής αλέσματος ως χρησιδάνειο (δωρεάν) κάθολη την 
διάρκεια της σύμβασης.   

4 
ΦΙΛΤΡΟΥ (ΓΑΛΛΙΚΟΣ) 

Όπως γενικές προδιαγραφές κατηγορίας 

5 
ΖΑΧΑΡΗ 

Να είναι σε κρυσταλλική μορφή και σε συσκευασία 1kgr. 

 

                                 Παραλαβή υλικών 
 

Η παραλαβή της προμήθειας  θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ 
ΟΤΑ, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής  (άρθρο 221 του Ν. 4412/16) σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

  

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΟΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Α. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ   
  

1 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 200ml ( 25% vol)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(φιάλη) 12.000  

  

2 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 200ml ( 25% vol)  5*  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(φιάλη) 500   

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
  

    
  

Β. ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ)    
  

 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΙΛΟ 3.000 
  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
  

      

Γ. 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ  (*)   
  

1  ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 1.000 
  

2  ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΙΛΟ  100 
  

3 ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΑΚΟΠΟΣ ΚΙΛΟ 100 
  

4 ΦΙΛΤΡΟΥ (ΓΑΛΛΙΚΟΣ) ΚΙΛΟ  100 
  

5 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 300 
  

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:   
  

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:   
  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:   
  

    ΣΥΝΟΛΟ 
  

   ΦΠΑ 24% 
  

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 
  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ 
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