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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 
  Αργοστόλι, 16.4.2015 

  Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ.35342/8097 

 

Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο 
Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες : Σπαθής Ευάγγελος 
Τηλ. : 26713-60589 
Φαξ. : 26710-28078 
Ηλ. Ταχυδρ. : tm_promithion.kef@pin.gov.gr   

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Παροχή 

τροφίμων (15000000-8, τρόφιμα) και βασικών ειδών προσωπικής 
υγιεινής (33711900-6, σαπούνι) για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του 
Νομού Κεφαλονιάς» με προϋπολογισμό πενήντα  χιλιάδες ευρώ (50.000 
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την 
προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 
Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
κρατήσεων προς τρίτους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 
Το λιγότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας –
Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

: Τρίτη 05.5.2015, και ώρα 11:00π.μ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Αίθουσα συνεδριάσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σπαθής & Χ. Δεσαλέρμου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
Άρθρο 1 Τόπος και Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού δημοσίευση της διακήρυξης ----------- 4 
Άρθρο 2 Προϋπολογισμός της προμήθειας και  άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης -------- 5 
Άρθρο 3 Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους  συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Άρθρο 4 Κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών  και την κατακύρωση της 
προμήθειας. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Άρθρο 5 Δικαίωμα συμμετοχής ----------------------------------------------------------------------- 7 
Άρθρο 6 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών ------------------------------------------------------ 7 
Άρθρο 7 Προσφορές, νόμισμα προσφερόμενης τιμής, χρόνος υποβολής και διάρκεια ισχύος 
των προσφορών ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Άρθρο 8 Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό  πριν και κατά την διάρκεια του ------- 10 
Άρθρο 9 Αποσφράγιση των προσφορών, ανακοίνωση τιμών  και κατακύρωση του 
αποτελέσματος. ---------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Άρθρο 10 Δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών για  την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. -------------------------------------------------------------------- 11 
Άρθρο 11 Εγγυήσεις ----------------------------------------------------------------------------------- 14 
Άρθρο 12 Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου ------------------------------------------------------------ 14 
Άρθρο 13 Ρήτρες, εγγυοδοσία και κατάρτιση σύμβασης ----------------------------------------- 14 
Άρθρο 14 Διοικητικές προσφυγές ------------------------------------------------------------------- 14 
Άρθρο 15 Πληρωμή – κρατήσεις -------------------------------------------------------------------- 16 
Άρθρο 16 Παραλαβή ---------------------------------------------------------------------------------- 16 
Άρθρο 17 Γενικοί Όροι ------------------------------------------------------------------------------- 16 
Άρθρο 18 Παραρτήματα ------------------------------------------------------------------------------ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Προμήθεια  συγκεκριμένων  ποσοτήτων τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής 
υγιεινής (Π/Υ 50.000€). ----------------------------------------------------------------------------- 18 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ------------------------------------------------------------- 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ---------------------------- 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -------------------------------------------------------- 22 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
I)  Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.64/τ.Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

II) Του υπ’ αριθ. 251/2011 Κανονισμού της Επιτροπής της 30ης
 
Νοεμβρίου 2011 «Περί 

τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

III) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/τ.Α΄/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

IV) Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ.159/τ.Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (ΦΕΚ 
29/τ.Α΄/1996) άρθρο 11, και το Ν. 2414/1996 (Φ.Ε.Κ.135/ τ.Α΄/1996) άρθρο 14, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ.66/τ.Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ.30/τ.Α΄/14-2-
2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (Φ.Ε.Κ.279/τ.Α΄/10-11-2005). 

V) Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.247/τ.Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

VI) Του Ν.3781/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη». 

VII) Του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ.68/τ.Α΄/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

VIII) Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο». 

IX) Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

X) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 

XI) Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» ο οποίος καταργεί τους Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 
178 Α΄) και Ν.2854/2000 (ΦΕΚ 243 Α΄) με εξαίρεση το άρθρο 6. 

XII) Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) 
XIII) Του Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/τ.Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)». 
XIV) Του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων». 
XV) Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
2. Την εγκύκλιο Π1/4232/10-07-2007 για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) 
3. Την 35130/739/9-8-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Α΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόστηκαν τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
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αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων όπως αυτά είχαν 
καθοριστεί με την αριθμ.2/45564/0026/31-07-2001(Φ.Ε.Κ.1066/τ.Β΄/10-08-2001) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών 
του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 

4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19765/4379/20.2.2015 με  ΑΔΑ: Ω7ΘΩ7ΛΕ-ΗΓΒ Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης. 

5. Την Αρ. Πρωτ. 2901/1324 – 14/3/2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί «ελέγχου 
νομιμότητας της αριθ. 14-01/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

6. Το Νόμο 3513/06 (265 Α΄) που αναφέρεται στην δυνατότητα της εκκλησίας υπό την 
εξάρτηση (εποπτεία και έλεγχο) της οποίας τελεί το φιλόπτωχο ταμείο να συνάπτει 
Προγραμματικές Συμβάσεις με το δημόσιο και δει τους Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης 
για την παροχή υπηρεσιών ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 

7. Το Εκκλησιαστικό Διάταγμα 1578 ΦΕΚ 1470-3/5/2012 που αναφέρεται στην ίδρυση του 
φιλόπτωχου ταμείου στους σκοπούς του οποίου εντάσσεται η αρωγή και η αλληλεγγύη 
προς τους συνανθρώπους μας σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένης της σίτισης 
αναξιοπαθούντων αλλά και της δυνατότητας του φιλόπτωχου ταμείου να λαμβάνει 
ενισχύσεις- χρηματοδοτήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 

8. Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ.: 16716/30-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. 
Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργία ΟΤΑ Τμήμα 
Οργάνωσης και Λειτουργία ΟΤΑ ) με θέμα «σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
περιφερειών. 

9. Την υπ’ αρίθμ. 4/12-3-2014 απόφαση του ΔΣ του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, έγκρισης 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

10. Την υπ’ αρίθμ. 14-1/2014 με ΑΔΑ:ΒΙΡΜ7ΛΕ-ΕΚ4 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης με το φιλόπτωχο ταμείο για την «Παροχή τροφίμων και βασικών ειδών 
προσωπικής υγιεινής στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». 

. 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   
Τη διενέργεια Πρόχειρου Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Παροχή 
τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του 
Νομού Κεφαλονιάς. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 
31.12.2015 χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. 

Η ποσότητα και τα ζητούμενα των προς προμήθεια ειδών, περιγράφονται λεπτομερώς 
στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 1 
Τόπος και Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού 

δημοσίευση της διακήρυξης 
(άρθρο 11 του Π.Δ.118/2007) 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 05.5.2015 και ώρα 11:00π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας που βρίσκεται στην 
ταχυδρομική διεύθυνση, Διοικητήριο, Πλατεία Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28 100. 

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης 
του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας που 
έχει ορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
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Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία το λιγότερο δεκαπέντε (15) ημερών, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 

Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα διατίθεται επίσης στην δικτυακή πύλη 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: http://www.pin.gov.gr/ στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα → 
Προκηρύξεις. 

Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την Διεύθυνση Διοικητικού - 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ορίζεται μέχρι και την ημέρα της 
ορισθείσας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα 
πρέπει να αποστέλλονται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος όπου θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα 
Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Πλατεία Βαλλιάνου, Ν. Κεφαλληνίας, Τ.Κ. 28 100, 
φέροντας και τα λοιπά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός της προμήθειας και  
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 

(άρθρο 16 του Π.Δ.118/2007) 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στο ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Ο προϋπολογισμός ανά προϊόν προμήθειας κατανέμεται ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.000 1,68€ 1.680€ 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 1,78€ 1.780€ 

ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 1.000 1,46€ 1.460€ 

ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 8.000 0,65€ 5.200€ 

ΛΑΔΙ ΛΙΤΡΑ 2.000 3,90€ 7.800€ 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 1.000 6,91€ 6.910€ 

ΑΛΜΥΡΕΣ 

ΜΥΖΗΘΡΕΣ 
ΚΙΛΟ 525 6,80€ 3.570€ 
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ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 2,001 1,00€ 2.001€ 

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 2.000 0,84€ 1.680€ 

ΠΑΣΤΟ 

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ 
ΚΙΛΟ 530 9,85€ 5.220,5€ 

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 1,07€ 535€ 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2501 1,87€ 4.676,87€ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 1100 3,14€ 3.454€ 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1001 3,43€ 3.433,43€ 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1070 0,56€ 599,2€ 

   ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ 50.000 € 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση του προς προμήθεια υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διατηρεί το 
δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματική προμήθεια μέχρι και τριάντα τις εκατό (30%) των 
ποσοτήτων και σε κάθε περίπτωση μη ξεπερνώντας το όριο της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Άρθρο 3 
Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους  

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
(περίπτωση ιζ. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007) 

Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς 
είναι οι ακόλουθοι: 
i) Προσφορές που υποβάλλονται μετά την πάροδο του χρονικού σημείου που ορίζεται στο 

άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης (Παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007). 
ii) Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

προσφορών μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες (Παράγραφος 1 του άρθρου 
19 του Π.Δ.118/2007). 

iii) Τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν τοποθετηθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (Παράγραφος 1α και 2 του 
άρθρου 12 του Π.Δ.118/2007). 

iv) Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της παρούσας διακήρυξης (Παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Π.Δ.118/2007). 

v) Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων και όριά τους (Παράγραφος 1 του άρθρου 8α του Π.Δ.118/2007). 

15PROC002709777 2015-04-16



 7

vi) Όταν υπάρχουν στην προσφορά διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών (Παράγραφος 4 του άρθρου 12 του 
Π.Δ.118/2007). 

vii) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, μετά από 
προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού (Παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007). 

viii) Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης (Παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007). 

Οι οποιεσδήποτε τυχόν ελλείψεις μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός 
προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την 
Υπηρεσία διότι απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου ανταγωνισμού και η 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αν και μετά την 
διαδικασία αυτή οι προσφορές συνεχίσουν να έχουν ελλείψεις ή/ και ασάφειες τότε η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης απορρίπτει την προσφορά αιτιολογώντας την γνωμοδότηση της με 
βάση τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

 

Άρθρο 4 
Κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών  

και την κατακύρωση της προμήθειας. 
(άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007) 

Κριτήριο θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Στο τέλος του πίνακα θα 
συμπληρώνεται η συνολική τιμή α) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) χωρίς ΦΠΑ. 

Για έκαστο προϊόν του ως άνω πίνακα  θα αναγράφεται η τιμή ανά την αντίστοιχη 
μονάδα μέτρησης βάσει της οποίας πρέπει να υπολογίζεται και να προκύπτει η συνολική 
δαπάνη  έκαστου είδους αλλά και του συνόλου των ειδών. 

Άρθρο 5 
Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6 
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  

(άρθρο 5, 6, 11 & 12 του Π.Δ. 118/2007) 
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συντάσσεται στην 

ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο ο οποίος πρέπει να φέρει ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις: 

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
Γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής). 
Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
αυτό υποβολής της προσφοράς στοιχεία. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ως προς τα τεχνικά 
στοιχεία τις απαιτήσεις της δράσης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά όπως αναφέρονται 
στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Οι φάκελοι α) δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά και β) οικονομικής 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παράγραφος 2 του άρθρου 
12 του Π.Δ.118/2007). 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο και τα εξής 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία 
ανάθεσης και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς (η 
ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
σύμφωνα με τον Ν4250/14 άρθρο 3 παρ.3): 

Α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι : 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 
σελ. 48), 
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η  οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το 
ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305), 
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περί μη 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του, αφορά 
κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
Β. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην 
περίπτωση 2 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι:  
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
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διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ.118/2007. 
Γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 
6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
Δ. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις της περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 
Ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 
4 του εδαφίου α και στην περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/2007. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
ΣΤ. ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα και με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.Δ.118/2007. 
Ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
Η. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου. 
ii) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 
iii) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

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.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 
με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Άρθρο 7 
Προσφορές, νόμισμα προσφερόμενης τιμής, χρόνος υποβολής και διάρκεια 

ισχύος των προσφορών 
(άρθρο 12 & 16 του Π.Δ. 118/2007) 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του 
πίνακα 1 του παραρτήματος της διακήρυξης. 

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται στους δώδεκα μήνες. Ο τόπος και ο 
χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. 

Αντιπροσφορές καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση 
υποβολή τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δεν αναγνωρίζεται καμία προϋπόθεση 
ή δυνατότητα αναπροσαρμογής του προϊόντος ή της τιμής αυτού, μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή εκάστου 
προσφερόμενου είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Άρθρο 8 
Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό 

 πριν και κατά την διάρκεια του 
(Περίπτ. β & γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ.118/2007) 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα 
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν 
από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως 
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/2007. 

Τις ανωτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι τις υποβάλλουν εγγράφως στην 
υπηρεσία η οποία το συντομότερο θα ανταποκρίνεται αναρτώντας την σχετική 
απάντηση στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας για την ισότιμη πληροφόρηση κάθε 
ενδιαφερομένου. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 
προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Άρθρο 9 
Αποσφράγιση των προσφορών, ανακοίνωση τιμών  

και κατακύρωση του αποτελέσματος. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται. Προσφορές που 
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, τους διαγωνιζομένους καλεί το 
αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της 
προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται 
στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην 
υπηρεσία για επιστροφή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται στην Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της 
αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο παραπάνω αρμόδιο 
όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ειδική 
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πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές 
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, 
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
αποστέλλεται συνημμένα στους διαγωνιζόμενους μαζί με την λήψη της σχετικής 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελώντας 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των προσφορών, τον 
τρόπο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών και τη συμφωνία των 
προσφορών με τους όρους της διακήρυξης προβαίνει στην οριστική κατάταξη των 
προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά 
επικρατέστερου προμηθευτή. 

Η οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει ανά προϊόν. Οι προμηθευτές 
υποβάλλουν προσφορά για όσα προϊόντα του πίνακα της διακήρυξης επιθυμούν.  

Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αιτιολογημένα για την 
έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τη ματαίωση, αναβολή ή 
επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων, ματαίωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα 
αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό και χωρίς καμία άλλη οικονομική 
υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών. 

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε συμμετέχοντος. 

Ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8 του 
Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
και ούτω κάθε εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 10 
Δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών για  

την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρ.20 του Π.Δ.118/2007 ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, 
οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά :  
α. Οι Έλληνες πολίτες: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

15PROC002709777 2015-04-16



 12

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου του Π.Δ. 118/2007. 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 
της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., 
τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε. και σε κάθε 
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας του 
Ν.3852/2010, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
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συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 
του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 
(4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης  ως και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων 
των από αρμόδια αρχή (Γραμματεία Πρωτοδικείου ή Νομαρχιακής έδρας της συμμετέχουσας 
στο διαγωνισμό εταιρείας ή επιχείρησης). 
δ. Οι Συνεταιρισμοί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ.118/2007. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/2007. 
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
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Άρθρο 11 
Εγγυήσεις  

(παράγραφος 9 του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007) 
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 

Άρθρο 12 
Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου 

Αν προμηθευτής δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
26 του Π.Δ.118/2007.  

Άρθρο 13 
Ρήτρες, εγγυοδοσία και κατάρτιση σύμβασης 

Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος Αναδόχου και γενικά στην περίπτωση 
υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αθροιστικά κατά την κρίση της, τις πιο κάτω 
κυρώσεις: ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, υποχρεούται και βαρύνεται 
με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει και δυνατότητα να 
κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης 
συμμετέχοντα. 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, υποχρεούται εντός 
δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, 
υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και 
συνέπειες. 

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, δύνανται να ασκηθούν τα προβλεπόμενα 
από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα. 

Άρθρο 14 
Διοικητικές προσφυγές 

(άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007) 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των 
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/2007.  

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
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προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως 
προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν 
κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της 
συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.  

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και 
το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/2007, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω 
τριημέρου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, 
εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της 
ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 
σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί 
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 
26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας 
του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων 
(1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 
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Άρθρο 15 
Πληρωμή – κρατήσεις 

(άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007) 
Η πληρωμή του ποσού της κατακύρωσης θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ως εξής: 

Η πληρωμή στον προμηθευτή του 100% της αξίας κάθε  τμηματικής παράδοσης, θα 
γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 
συνοδευόμενα με την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών. 

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό 
τρόπο πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 16 
Παραλαβή 

(Άρθρο 27 του Π.Δ.118/2007) 
Η παραλαβή, η οποία θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, 

θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής. Κατά τη διενέργεια παραλαβής καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Το προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο που θα υποδειχτεί από την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων στον ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός είκοσι ημερών από την 
ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής κάθε τμηματικής παραγγελίας. 

Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών θα είναι εκείνος που θα υποδειχθεί στον 
προμηθευτή μετά από συνεννόηση με το φιλόπτωχο ταμείο, για λογαριασμό του οποίου 
λαμβάνουν χώρα οι συγκεκριμένες προμήθειες με βάση την 74703/21293/28.7.2014 
προγραμματική σύμβαση όπως αυτή διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την 
υπ. αριθ. 23079/5077/5.3.2015 όμοια προγραμματική σύμβαση. 

Άρθρο 17 
Γενικοί Όροι 

Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της ανάθεσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:  
α)Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού 
β)Η προσφορά του αναδόχου και 
γ)Οι όροι της σύμβασης.  
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν 

δεν ορίζονται ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 
αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ αυτής. Κυρίως στην 
περίπτωση που η παραλαβή της Διακήρυξης γίνεται από την ιστοσελίδα της, ο παραλήπτης 
οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή για το ενδιαφέρον του, δίδοντας τα πλήρη 
στοιχεία του, ειδάλλως δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη μη ενημέρωσής του για τυχόν 
διευκρινήσεις ή αλλαγές που ενδεχομένως προκύψουν στην πορεία του εν λόγω διαγωνισμού. 
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Άρθρο 18 
Παραρτήματα 

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το παράρτημα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ.118/2007. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κάθε 

εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας: 26713.60589 κ. Ε. Σπαθή, φαξ 
26710.28078. 

 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
 
 
 

Διονύσης Στραβοράβδης 
Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων πρέπει να τηρούν τις βάση νόμου 
διατάξεις συσκευασίας, συντήρησης και μεταφοράς ενώ να έχουν ημερομηνία λήξεως κατ΄ 
ελάχιστο δύο μηνών από παραδόσεως τους για τα ευπαθή προϊόντα πχ πουλερικά,  τυριά, 
ψάρια και από ένα έτος και πλέον για τα λιγότερο ευπαθή ήτοι γάλα, λάδι, σαμπουάν κτλ τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.  

Προμήθεια  συγκεκριμένων  ποσοτήτων τροφίμων και βασικών ειδών 
προσωπικής υγιεινής (Π/Υ 50.000€). 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών   
ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.000  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 1.000  

ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 1.000  

ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  8.000  

ΛΑΔΙ ΛΙΤΡΑ 2.000  

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 1.000  

ΑΛΜΥΡΕΣ 

ΜΥΖΗΘΡΕΣ 

ΚΙΛΟ 525  

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 2,001  

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 2.000  

ΠΑΣΤΟ 

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ 

ΚΙΛΟ 530  

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 500  

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2501  
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 1100  

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1001  

ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1070  

 Βεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω προϊόντα έχουν την προσήκουσα ημερομηνία λήξεως σύμφωνα 
με τα ζητούμενα στη διακήρυξη και τα προϊόντα θα παραδοθούν στο τόπο και το χρόνο που 
θα υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή . 
 
 Τόπος, Ημερομηνία 

 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα & Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.000   

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 1.000   

ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 1.000   

ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 8.000   

ΛΑΔΙ ΛΙΤΡΑ 2.000   

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 1.000   

ΑΛΜΥΡΕΣ 

ΜΥΖΗΘΡΕΣ 
ΚΙΛΟ 525   

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 2,001   

ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟ 2.000   

ΠΑΣΤΟ 

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ 
ΚΙΛΟ 530   

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 500   

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2501   

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 1100   

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1001   
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ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1070   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  

ΦΠΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  

 
 
 Τόπος, Ημερομηνία 

 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα & Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄   
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στο πλαίσιο της προμήθειας: 

_____________________________________  
______________________________________. 

 
Στο _______________ σήμερα _______ ημέρα _________ οι υπογεγραμμένοι: 

1) _____________________________________________________________________, 
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και  

2) ___________ ως νόμιμος εκπρόσωπος της ____________________ συμφώνησαν και 
συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: 
α) Την αριθμ. ________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων περί «Κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης ____________________». 
β) Την από __________ οικονομική και τεχνική προσφορά του ____. 
γ) Τα από __________ πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των προσφορών. 
δ) Την αριθμ. __________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με την οποία κατακυρώνει την δημοπρασία που έγινε στις ________ στον/ην 
____________ για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της προμήθειας: ______________.  
ε) Την υπ’ αριθ. __________________ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με  
ΑΔΑ: _______________ που καταχωρήθηκε με α/α ______ στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νομού Κεφαλληνίας 
 
Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια __________, με όλα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις εγγυήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην από 
_________ τεχνική προσφορά. Η παράδοση _________θα γίνει σε _____ ημέρες από 
σήμερα με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.  
 
Η τιμή ορίζεται στο συνολικό ποσό των ___________________________________ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια καυσίμων/ 
λιπαντικών θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή αυτού εντός των προβλεπόμενων από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ.118/07 
προθεσμιών και με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει έγκαιρα τα 
σχετικά δικαιολογητικά. 
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, 
βαρύνουν τον προμηθευτή με εξαίρεση το Φ.Π.Α. που βαρύνουν την Περιφερειακή 
Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
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Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται τα ακόλουθα 
στοιχεία κατά σειρά ισχύος:  (α) η διακήρυξη και (β) η τεχνική και οικονομική προσφορά. 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίτυπα και από τα οποία ένα 
έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και το 3ο κατατέθηκε στην Διεύθυνση Διοικητικού – 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ 
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