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Θέµα: 
 
 
 

Απάντηση ερωτήµατος επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη προµήθεια µε 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.»». 
 

Α) Σε απάντηση του  από 21-6-2016  11:33:09 ηλεκτρονικού µηνύµατός σας για παροχή 
διευκρινήσεων, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για τη προµήθεια µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.»» µε αριθµό συστήµατος στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  24559,  θα θέλαµε να σας 
ενηµερώσουµε ότι: 
 
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας το οποίο έχει ως εξής:  
 
«Σχετικά µε την παράγραφο  7.4 Τεχνική Προσφορά εδάφιο 3.111, στο οποίο αναφέρεται ότι ο 

προσφέρων  σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος  κατασκευαστής πρέπει να προσκοµίσει 

υπεύθυνη  δήλωση του νοµί µου εκπροσώπου του  εργοστασίου, στο οποίο θα 

κατασκευαστούν  τα είδη µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προµήθειας,  σε περίπτωση κατακύ ρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

υπεύθυνη  δήλωση . 

 
Σύµφωνα  µε τη Γνωµοδ ότηση  339/8-6-1993 του Νοµικ ού Συµβουλίου του Κράτους και 

συγκεκριµένα  στην παράγραφο V αναγ ράφεται ρητώς ότι στις προµήθειες του  δηµοσίου 

τοµέα κατά τους διαγων ισµούς που διενεργεί η Ν οµαρχία Αθηνών και οι άλλες Νοµαρχίες 

της  χώρας, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου  17 παρ. 2 και 3 του Π .∆. 173/1990 

και δεν υποχρεούνται  αντίστοιχα οι προµηθευτές  να προσκοµίσουν  δηλώσεις,  ή υπεύθυνες 

δηλώσεις για τα «τυποποιηµένα» τρόφιµα, κ .τ.λ. που  κυκλοφορούν  ευρέως στην αγορά. 

 
Επιπροσθέτως από εµπειρία µας σε προ ηγούµενο υ ς διαγωνισµούς δηµοσίου 

παρατηρούµε ότι στις συναφείς προκηρύξ εις άλλων δήµων περ ιλαµβάνεται η ακόλουθη 

παράγραφος : 

«Σε περίπτωση και µόνο κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη, τα παράγει µεν τρίτος, είναι 



όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής  η προµήθειά 

τους, ο συµµετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι:α) αποδέχεται την εκτέλεση της 

προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσ ης του διαγωνισµού στην εταιρεία του και β) ότι τα 

προσφερόµ ενα προϊόντα τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην 

ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προµηθευτεί καθώς είναι ευχερής η προµήθειά τους (βλ. 

Ελ. Συν. Απ. 2721/ 14 Τµ. Em. Μειζ. Σύνθ.) » 

 
Κρίνοντας ότι αυτή η απαίτησή σας δυσχεραίνει τη συµµετοχή µας στο διαγωνισµό λόγω του 

µεγάλου πλήθους των κωδικών, θα θέλαµε ν α µας διευκρινίσετε το λόγο για τον οποίο δε 

συµπεριλαµβάνεται η παράγραφος αυτή (η οποία βασίζεται στη Γνωµοδότηση)  µέσα στην 

προκήρυξη και εάν µετά από αυτήν τη σηµείωσή µας εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η 

προσκόµ ιση υπε ύθυνης δήλωσης του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγή ς» 

 

   σας ενηµερώνουµε ότι : 
 

 

    Η ∆ιοίκηση υποχρεούται να εφαρµόζει την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία σε κάθε τοµέα δράσης της, 
σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας και αυτό πράττει η Υπηρεσία µας εφαρµόζοντας πιστά την 
νοµοθεσία που αφορά τις δηµόσιες προµήθειες. 
    
    Η όποια  γνωµοδότηση δεν αποτελεί πηγή δικαίου, ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωµένη η ∆ιοίκηση 
να την ακολουθήσει, ειδικώς δε από την στιγµή που έχει συνταχθεί προ εικοσαετίας τουλάχιστον, εντός 
της οποίας έχουν αλλάξει πολύ οι γενικές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. 
 
    Στη περίπτωση στην οποία ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής – κατασκευαστής των 
προϊόντων θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου 
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα είδη. 
 
    Αυτή η υπεύθυνη δήλωση αποσκοπεί  α) στη διαπίστωση της προέλευσης των προϊόντων, ώστε να 
αποφύγουµε τη παραλαβή  αγαθών  αποµιµήσεων ή προϊόντων αµφιβόλου ποιότητας καθώς και  β) 
στη προστασία του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων. 
 
    Ενόψει των ανωτέρω η εφαρµογή κατά γράµµα της διακήρυξης είναι υποχρεωτική για όλους τους 
συµµετέχοντες.   
 

 

                             

  
 

     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

    
 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

 
Ακριβές αντίγραφο                                                                                        
          
         
Καρίπης Μωυσής 
ΠΕ ∆ιοικητικού 
 
      

Εσωτ. διανοµή: 
 

Αρχείο  - Τµήµα Προµηθειών   


		2016-07-05T09:19:04+0300




