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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 35/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 218/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  “Προµήθεια 
Τροφίµων, Αναλωσίµων Ειδών  και Παροχή 
Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 2018 και 
2019” (Α.Μ. 115/2017)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 27 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 22668/35/22-
9-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Γαλαζούλα Αλίκη  5) Καλαµπόκης Ιωάννης και 6) Πρελορέντζος 
Αρσένιος-Γεώργιος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Ανανιάδης Νικόλαος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 22720/22-9-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 

       ΘΕΜΑ: 1)Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης «προµήθεια 
τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό  για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας & της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 2018 και 
2019» Α.Μ. 115/2017.Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
1.174.721,06€  (µε Φ.Π.Α.) 
2) Κατάρτιση των όρων διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
διαγωνισµού για την «προµήθεια τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και παροχή 
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας & της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
∆ήµου για τα έτη 2018 και 2019» Α.Μ. 115/2017 . 
 

Σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές για τον διεθνή ανοιχτό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισµό για την 
«προµήθεια τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό  για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας & της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 
2018 και 2019» Α.Μ. 115/2017 , συνολικού ποσού 1.174.721,06€  συµπ/νου 
ΦΠΑ και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. 

Κριτήρια κατακύρωσης αποτελούν: 
Α)  η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά σε ακέραιες 
µονάδες επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου και 
Β) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) σε ακέραιες µονάδες 
στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του, µε βάση τις ανώτερες τιµές αυτών των 
ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσηµο κρατικό φορέα 
(Περιφέρεια Αττικής – ∆/νση Εµπορίου & Τουρισµού). 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 



• Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει 
σύµφωνα  µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-
2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

• Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

• Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 4055/2012 
“∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

• Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών  στις εµπορικές 
συναλλαγές). 

• Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα 
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις”, άρθρο 5. 

• Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.” 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

• Το Π∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. (από 
1/1/2017). 

• Το Π∆ 39/2017 ¨Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

• Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων”. 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 



• Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε 
θέµα “Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)”. 

• Την Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ & µέσα προληπτικής ιατρικής, 

• Την Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 
53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή 
µέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & µέτρα προληπτικής 
ιατρικής. 

• Την  Υπ΄ αριθµ. 31119 Μαΐου 2008 (ΦΕΚ 990/Τβ/28-5-2008) 
τροποποίησης της υπ΄αριθ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής 
απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής. 

• Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων (πλην των ήδη 
αναφεροµένων) λοιπές κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύµβασης και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµοι, Π.∆., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης , έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την υπ.΄αρίθµ. 195/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προµήθειας. Αναλυτικότερα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εγκρίνει την διενέργεια προµήθειας «προµήθεια τροφίµων, 
αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  
για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας & της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 2018 και 2019». 
 

•  Την  υπ.’ αρίθµ. 202/2017 Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  
διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων 
για την «προµήθεια τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό  για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
– Νέας Χαλκηδόνας & της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 
2018 και 2019» Α.Μ. 115/2017,  συνολικού προϋπολογισµού 1.174.721,06€  
(µε Φ.Π.Α.). 
 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείται, η Οικονοµική Επιτροπή 
       α)  να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης «προµήθεια τροφίµων, 

αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  
για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας & της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 2018 και 2019» Α.Μ. 
115/2017.Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.174.721,06€  (µε 
Φ.Π.Α.) 

 
       β) να εγκρίνει την κατάρτιση των σχετικών όρων που αφορούν την ανωτέρω 

προµήθεια.  
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 35/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10, καθώς επίσης:  
 

•  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

• Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει 
σύµφωνα  µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-
2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

• Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

• Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 4055/2012 
“∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

• Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών  στις εµπορικές 
συναλλαγές). 

• Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα 
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις”, άρθρο 5. 

• Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.” 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

• Το Π∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. (από 
1/1/2017). 

• Το Π∆ 39/2017 ¨Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

• Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 



∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων”. 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

• Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε 
θέµα “Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)”. 

• Την Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ & µέσα προληπτικής ιατρικής, 

• Την Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 
53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή 
µέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & µέτρα προληπτικής 
ιατρικής. 

• Την  Υπ΄ αριθµ. 31119 Μαΐου 2008 (ΦΕΚ 990/Τβ/28-5-2008) 
τροποποίησης της υπ΄αριθ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής 
απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής. 

• Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων (πλην των ήδη 
αναφεροµένων) λοιπές κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύµβασης και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµοι, Π.∆., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης , έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την υπ.΄αρίθµ. 195/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προµήθειας. Αναλυτικότερα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εγκρίνει την διενέργεια προµήθειας «προµήθεια τροφίµων, 
αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  
για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας & της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 2018 και 2019». 

•  Την  υπ.’ αρίθµ. 202/2017 Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  
διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων 
για την «προµήθεια τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό  για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
– Νέας Χαλκηδόνας & της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου για τα έτη 
2018 και 2019» Α.Μ. 115/2017,  συνολικού προϋπολογισµού 1.174.721,06€  
(µε Φ.Π.Α.). 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Α)  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθµ. ΑΜ 115/2017 µελέτης που 

αφορούν την ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ  
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΑΕΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019''. Η 
αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.174.721,06€  (µε Φ.Π.Α.). 

 
Β) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού  για την προµήθεια µε τίτλο «''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019», (Α.Μ. 115/2017),  προϋπολογισµού 
συνολικού ποσού 1.174.721,06€  (µε Φ.Π.Α.), ως εξής: 



 
ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο προµήθειας 
 
1.Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων 
ειδών, που πρόκειται να προµηθευτεί ο ∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας  – Ν. 
Χαλκηδόνας και η Κοινωφελή Επιχείρηση για τα έτη 2018 & 2019 για την 
κάλυψη των αναγκών τους. 

2.Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης είναι δύο(2) έτη, και ο συνολικός 
προϋπολογισµός της (∆ήµος & Κοινωφελής Επιχείρηση) ανέρχεται στο ποσό 
των 1.021.066,56€ Φ.Π.Α. 13% 108.019,93€, Φ.Π.Α.24% 45.634,57€ , 
Σύνολο: 1.174.721,06€ .  

 

3. Κριτήρια κατακύρωσης αποτελούν: 
 

Α)  η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά σε ακέραιες 

µονάδες επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου, για τα  είδη παντοπωλείου, 

αρτοσκευασµάτων & ειδών ζαχ/κης, γάλακτος, άρτου, αναψυκτικών, νερών,  

Εξοπλισµού Κουζίνας και Αναλωσίµων ειδών και Βρεφικών Κρεµών . 

Β) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 

στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους 

την ηµέρα παράδοσής του, µε βάση τις ανώτερες τιµές αυτών των ειδών που 

ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσηµο κρατικό φορέα όπως αυτές 

ορίζονται στο δελτίο Πιστοποίησης Τιµών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε 

Κεντρικού Τοµέα, Τµήµα Εµπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Σηµειώνεται ότι η 

Μέση Λιανική Τιµή περιλαµβάνει ΦΠΑ. για τα είδη οπωροπωλείου, ελαιόλαδου, 

κατεψυγµένων λαχανικών, κατεψυγµένων ψαριών , κατεψυγµένων κρεάτων και 

είδη κρεοπωλείου . 

 
4. Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται 
αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών (Α.Μ. 115/2017) που 
συντάχθηκε από την αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσης διακήρυξης. Οι 
συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ και 
για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών , είτε να υποβάλουν 
προσφορά για το σύνολο µίας ή περισσοτέρων ΟΜΑ∆ΩΝ της παρούσας 
προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 
1.174.721,06€  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 
ακόλουθους Κ.Α του προϋπολογισµού του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2018 
και 2019 : 



 

1. Κ.Α.  15.6481.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 187.800,07€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για την Ανάπτυξη ∆οµής 
Συσσιτίων των  ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της 
Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  5003609. 

2. Κ.Α.  15.6481.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 198.087,60€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς 

3. Κ.Α.  15.6699.003 µε τη δέσµευση του ποσού των  26.470,95€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για  τα ΚΑΠΗ 

4. Κ.Α.  15.6699.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 341.651,22 € 
Προµήθεια τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο των  ∆οµών 
Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  
5003609 

5. Κ.Α.  10.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 7.737,34€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές – Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

6. Κ.Α.  15.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 11.946,36€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

7. Κ.Α.  60.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των  12.627,07€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

8. Κ.Α.  20.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 70.861,85€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

9. Κ.Α.  30.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 35.283,12€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

10. Κ.Α.  35.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 44.870,04€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

11. Κ.Α.  45.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 17.948,02€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.) 

12. Κ.Α.  70.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 8.849,25€Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (Λοιπά είδη συλλογικής σύµβασης -γάλα) 
 

Αναλυτικά για κάθε έτος: 

Το οικονοµικό έτος 2018, για το ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, η 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του,  στους παρακάτω κωδικούς: 

1. Κ.Α.  15.6481.002 µε τη δέσµευση του ποσού των  93.900,04€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για την Ανάπτυξη ∆οµής 
Συσσιτίων των  ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της 
Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  5003609. 

2. Κ.Α.  15.6481.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 99.043,80€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς 

3. Κ.Α.  15.6699.003 µε τη δέσµευση του ποσού των 13.235,48€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για  τα ΚΑΠΗ 

4. Κ.Α.  15.6699.004µε τη δέσµευση του ποσού των 170.825,76€ 
Προµήθεια τροφίµων για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο των  ∆οµών 
Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  
5003609 

5. Κ.Α.  10.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 3.872,74€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές – Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

6. Κ.Α.  15.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 5.979,96€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

7. Κ.Α.  60.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 6.321,67€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

8. Κ.Α.  20.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 35.538,05€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 



9. Κ.Α.  30.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 17.655,12€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

10. Κ.Α.  35.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 22.496,04€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

11. Κ.Α.  45.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 8.998,42€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.) 

12. Κ.Α.  70.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 4.442,25€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (Λοιπά είδη συλλογικής σύµβασης -γάλα) 

 

Το οικονοµικό έτος 2019, για το ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, η 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του,  στους παρακάτω κωδικούς: 

1. Κ.Α.  15.6481.002 µε τη δέσµευση του ποσού των  93.900,04€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για την Ανάπτυξη ∆οµής 
Συσσιτίων των  ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της 
Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  5003609 

2. Κ.Α.  15.6481.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 99.043,80€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς 

3. Κ.Α.  15.6699.003 µε τη δέσµευση του ποσού των  13.235,48€ 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για  τα ΚΑΠΗ 

4. Κ.Α.  15.6699.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 170.825,76 € 
Προµήθεια τροφίµων για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο των  ∆οµών 
Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  
5003609 

5. Κ.Α.  10.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των  3.864,60€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές – Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

6. Κ.Α.  15.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 5.966,40 € Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

7. Κ.Α.  60.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των  6.305,40 € Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

8. Κ.Α.  20.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 35.323,80 € 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

9. Κ.Α.  30.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 17.628,00 € 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

10. Κ.Α.  35.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 22.374,00 € 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

11. Κ.Α.  45.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 8.949,60 € Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.) 

12. Κ.Α.  70.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 4.407,00 € Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (Λοιπά είδη συλλογικής σύµβασης -γάλα) 
 

Για τα οικονοµικά έτη 2018 και 2019 για την Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα  
ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 182.286,12€ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο 
αντιστοιχεί στα ποσά των 140.426,56 χωρίς Φ.Π.Α. 13% και 41.859,56€ 
χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 210.587,88 ευρώ, 
συµπ/νου ΦΠΑ 13% & 24%. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τους υπό κατάρτιση 
προϋπολογισµούς εξόδων έτους 2018 & 2019, και ειδικότερα τις ετήσιες 
πιστώσεις των κάτωθι κωδικών ως εξής :  
 

1. Κ.Α. 6662 (Προµήθεια ειδών τροφίµων Βρεφικού Σταθµού) κατά 
7.837,65ευρώ,  

2. Κ.Α. 6663 (Προµήθεια ειδών τροφίµων για Παιγνιοθήκη) κατά 
740,64ευρώ,  

3. Κ.Α. 6664 (Προµήθεια τροφίµων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 9.946,77ευρώ,  



4. Κ.Α. 6473 (Έξοδα προµηθειών Κοινωνικού Παντοπωλείου) κατά  
85.412,88ευρώ,  

5. Κ.Α. 6661 (Παροχή σε είδος για το προσωπικό της επιχείρησης) κατά 
1.356,00ευρώ. 

 
Για τις ανωτέρω δαπάνες πρόκειται να εκδοθούν και καταχωρηθούν στο 
µητρώο δεσµεύσεων της επιχείρησης σχετικές προτάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης µετά από απόφαση του ∆Σ της ΚΕ∆ΦΧ και αφού εγκριθούν οι 
προϋπολογισµοί 2018 & 2019.  

Η  χρηµατοδότηση  προέρχεται από ίδιους πόρους και στα πλαίσια της 
πράξης µε κωδ. ΟΠΣ 5003609, για τους ΚΑ που αναγράφονται στην Α.Μ. 
115/17. 

Αντίστοιχοι Κ.Α. θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς εξόδων του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για τα επόµενα δύο έτη. 

Αναλυτικά ο προϋπολογισµός: 
Α) Για το ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας  -Ν. Χαλκηδόνας: 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

 
ΟΜΑ∆Α  1η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ     387.299,11 

 
ΟΜΑ∆Α  2η  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ        52.720,15    

 
ΟΜΑ∆Α  3η  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο        56.432,34    

 
ΟΜΑ∆Α  4η  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ          9.568,84    

 
ΟΜΑ∆Α  5η  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ        43.653,41    

 
ΟΜΑ∆Α  6η  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΚΡΕΑΤΑ         43.527,60    

 
ΟΜΑ∆Α  7η  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ        89.097,11    

 
ΟΜΑ∆Α  8η  

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙ∆Η 
ΖΑΧ          4.337,52    

 
ΟΜΑ∆Α  9η  ΓΑΛΑ     220.428,65    

 
ΟΜΑ∆Α  10η  ΑΡΤΟΣ        24.455,46    

 
ΟΜΑ∆Α  11η  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ          4.553,73    

 
ΟΜΑ∆Α  12η  ΝΕΡΟ              428,50    

 
ΟΜΑ∆Α  13η  

ΕΞΟΠΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙ∆Η ΟΙΚ 
ΧΡΗΣΗΣ         26.545,97    

 
ΟΜΑ∆Α  14η  ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ          1.084,80    

 
ΣΥΝΟΛΑ     964.133,19    

 
Για την Κοινωφελή  Επιχείρηση  του  ∆ήµου 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα  ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 
182.286,12€ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στα ποσά των 140.426,56 
χωρίς Φ.Π.Α. 13% και 41.859,56€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.  
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 210.587,88ευρώ, συµπ/νου ΦΠΑ 13% & 
24%. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τους υπό κατάρτιση προϋπολογισµούς 



εξόδων έτους 2018 & 2019, και ειδικότερα τις ετήσιες πιστώσεις των κάτωθι 
κωδικών ως εξής : 
Α) Κ.Α. 6662 (Προµήθεια ειδών τροφίµων Βρεφικού Σταθµού) κατά 
7.837,65ευρώ,  
Β) Κ.Α. 6663 (Προµήθεια ειδών τροφίµων για Παιγνιοθήκη) κατά 740,64ευρώ,  
Γ) Κ.Α. 6664 (Προµήθεια τροφίµων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 9.946,77ευρώ,  
∆) Κ.Α. 6473 (Έξοδα προµηθειών Κοινωνικού Παντοπωλείου) κατά  
85.412,88ευρώ,  
Ε) Κ.Α. 6661 (Παροχή σε είδος για το προσωπικό της επιχείρησης) κατά 
1.356,00ευρώ. 
Αναλυτικά ανά οµάδα έχει ως εξής : 

 

Β) Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου: 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

 
ΟΜΑ∆Α  1η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 139.674,90 

 
ΟΜΑ∆Α  2η  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 5.266,53 

 
ΟΜΑ∆Α  3η  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 23.459,30 

 
ΟΜΑ∆Α  4η  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 983,67 

 
ΟΜΑ∆Α  5η  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 3.473,89 

 
ΟΜΑ∆Α  6η  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΚΡΕΑΤΑ  21.763,80 

 
ΟΜΑ∆Α  7η  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.976,67 

 
ΟΜΑ∆Α  8η  

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙ∆Η 
ΖΑΧ 2.333,68 

 
ΟΜΑ∆Α  9η  ΓΑΛΑ 3.208,30 

 
ΟΜΑ∆Α  10η  ΑΡΤΟΣ 2.198,98 

 
ΟΜΑ∆Α  11η  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 135,41 

 
ΟΜΑ∆Α  12η  ΝΕΡΟ  22,78 

 
ΟΜΑ∆Α  13η  

ΕΞΟΠΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙ∆Η ΟΙΚ 
ΧΡΗΣΗΣ  89,97 

 
ΟΜΑ∆Α  14η  ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ 0,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ 210.587,88 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Αναθέτουσα Αρχή-Αντικείµενο του διαγωνισµού 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας- 
Νέας Χαλκηδόνας. 
2. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη για την «προµήθεια 
τροφίµων και λοιπών αναλωσίµων ειδών,  το γάλα του εργατοτεχνικού 
προσωπικού για τα έτη 2018 & 2019 για τις ανάγκες  του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης, συνολικού 



ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.174.721,06 € (µε Φ.Π.Α.)» µε τους όρους που 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Τόπος παράδοσης :  

Ο/οι ανάδοχος/οι θα ενηµερώνεται/ονται για τις ποσότητες από τον αρµόδιο 
υπάλληλο, κατόπιν παραγγελίας των Προϊσταµένων του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης,  µε 
αλληλογραφία µέσω fax, e-mail κ.λ.π.  
Οι ποσότητες αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισµούς και  µπορούν 

να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου  Ν. Φιλαδέλφειας. – Ν. 
Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης χωρίς καµία αντίρρηση ή αξίωση 
του αναδόχου προς αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιαδήποτε άλλο 
λόγο.  

 
Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσον 
αφορά τον ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας   στους παρακάτω χώρους: 

Α)  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΤΜΗΜΑ ∆/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
1ος Παιδικός Σταθµός 
 Ν. Φιλαδέλφειας 

Σµύρνης 11, 
Ν. Φιλαδέλφεια  

210-2511567 

2ος Βρεφονηπιακός  
Σταθµός 
Ν. Φιλαδέλφειας 

Μαιάνδρου 113, 
Ν. Φιλαδέλφεια 

210-2516001 
210-2523520 

3ος Παιδικός Σταθµός 
Ν.Φιλαδέλφειας 

25ης Μαρτίου 3 
Ν. Φιλαδέλφεια 

210-2529993 

1ος Παιδικός Σταθµός 
Ν.Χαλκηδόνας 

Κρυστάλη 24 & Πεταλά, 
 Ν. Χαλκηδόνα 

210-2518224 

2ος Παιδικός Σταθµός 
Ν.Χαλκηδόνας 

Κηφισσού & Κάλβου 
Ν. Χαλκηδόνα 

210-2532047 

3ος Βρεφονηπιακός   
Ν.Χαλκηδόνας 

Οδυσσέως 2     
Ν. Χαλκηδόνα 

210-2523829 

 
µεταξύ των ωρών 7:00 π.µ. και 8:30π.µ. 
Β)  ΚΑΠΗ 

ΤΜΗΜΑ ∆/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Α’ ΚΑΠΗ Ν. 
Φιλαδέλφειας  
 

Λ. ∆εκελείας, Ν Φιλαδέλφεια 210-2524346 

ΚΑΠΗ Ν. Χαλκηδόνας  
 

Ελ. Βενιζέλου 46, Ν. 
Χαλκηδόνα 

210-2531333 

ΚΑΠΗ Αγ. Μαρίνας  
Θεσ/νικης & Αµφίσσης, 
Ν. Φιλαδέλφεια  

210-2759114 

         µεταξύ των ωρών 8:00 π.µ. και 10:00π.µ. 
Γ) Για τη ∆οµή Παροχής Συσσιτίων στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ , οδός Θεµ. 
Σοφούλη  2 & Στρ. Παπάγου,  Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14342 µεταξύ των ωρών 
7:00 π.µ. και 8:30π.µ. 
∆)Για το γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού η παράδοση των ηµερησίων 
αναλογούντων ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται τµηµατικά µεταξύ των ωρών 
6:00 π.µ. και 8:00π.µ. στα ακόλουθα σηµεία διανοµής: 

• ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού (Άλσος 
Ν.Φιλαδέλφειας) 

• Τµήµα Κοιµητηρίου (Τέρµα Πίνδου ) Ν.Φιλαδέλφεια και  

• ΚΑΠΗ Ν.Χαλκηδόνας (Ελευθερίου Βενιζέλου 46 Ν.Χαλκηδόνα) 

• ∆εκελείας 97 ∆ηµαρχείο Ν.Φ. 



• Για το γάλα των νηπίων των Παιδικών Σταθµών στους χώρους που 
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω. 
 

Ε) Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ν.Φιλαδέλφειας  η παράδοση θα γίνεται 
στις εγκαταστάσεις του, στην οδό Μαραθώνος 26 στη Ν. Χαλκηδόνα ή στην 
Πλ. Κυθήρων στη Ν.Φιλαδέλφεια  και ώρες µετά από συνεννόηση  µε τη 
∆ιεύθυνση Κ. Πολιτικής. 
Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσον 
αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος  στους παρακάτω χώρους: 

α)  κεντρικά γραφεία, οδός Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, 14343,  
β) Βρεφικός Σταθµός, οδός Κρυστάλλη & Πεταλά, Ν. Χαλκηδόνα, 14343,  
γ)  Κοινωνικό Παντοπωλείο, οδός Μαραθώνος 26, Ν. Χαλκηδόνα, 14343,  
ή Σοφούλη & Παπάγου 14342Ν. Φιλαδέλφεια 
δ)  εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ, οδός Θεµ. Σοφούλη & Παπάγου, Ν. 
Φιλαδέλφεια, 14342. 
Η παράδοση των ηµερήσιων αναλογούντων ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται 
τµηµατικά µεταξύ των ωρών 6:00 πµ. και 8:00 πµ. σε σηµείο διανοµής που θα 
προσδιοριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Σε περίπτωση βλάβης 
ψυγείου/ων γάλακτος, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άµεσα ψυγείο/α 
αντικατάστασης στο χώρο που θα του ζητηθεί µε δική του ευθύνη και 
µεταφορά. 
Ο τόπος παράδοσης των ειδών  καθώς και η ώρα µπορεί να αλλάξει, κατόπιν 
υπόδειξης της Υπηρεσίας και εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες. 
Τα έξοδα µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιµετωπίζει πρόβληµα στην εµπρόθεσµη 
παράδοση, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα 
πριν, τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
Η αδυναµία εξυπηρέτησης – παράδοσης των προµηθειών δεν µπορεί να 
ξεπερνάει τις τρεις φορές το µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης 
πέραν των τριών φορών ανά µήνα, ο ∆ήµος δύναται να προβεί στην επιβολή 
των προβλεπόµενων από το Νόµο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
Η προµήθεια µπορεί να γίνει είτε τµηµατικά είτε καθ΄όλον. 
Ο ∆ήµος και η Κοινωφελής Επιχείρηση δεν υποχρεούται να απορροφήσει το 
σύνολο των προµηθειών που αναφέρονται στους ενδεικτικούς πίνακες του 
προϋπολογισµού, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχτούν  µικρότερες κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης της προµήθειας.  
 

3. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών 
, είτε να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο µίας ή περισσοτέρων 
ΟΜΑ∆ΩΝ της παρούσας προµήθειας. 

4. Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
Ορισµοί Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται 

οι παρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους: 
«Αναθέτουσα Αρχή»: ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
«Ενδιαφερόµενος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να 

λάβει µέρος στη διαδικασία. 
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση οικονοµικών 

φορέων που υποβάλλει προσφορά. 



«Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, 
γνωµοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών, είναι αρµόδια, για τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, την γνωµοδότηση για κάθε σχετικό ζήτηµα, 
την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, καθώς και την 
εισήγηση-πρόταση προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την 
έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού (άρθρ. 221 Ν.4412/2016). 

«Α.Ε.Π.Π.»: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικής Προσφυγής που είναι 
αρµόδια για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που δύναται να 
υποβληθούν κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 
αρχής κατά της διαδικασίας της ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, όπως 
ορίζει το άρθρο 360 του Ν. 4412/2016. 

«Ανάδοχος ή Προµηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η 
προµήθεια, και θ’ αποδεικνύεται µε σύµβαση, που θα καταρτιστεί και θα 
υπογραφεί µε την κάθε αναθέτουσα αρχή χωριστά, µετά την νοµιµοποίηση 
της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας, για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
«Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σ’ αυτήν, 
που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις, 
βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριµένος διαγωνισµός. 

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο 
του παρόντος διαγωνισµού, και η οποία περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά. 

«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη 
δήλωση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τις ικανότητες και την 
καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύµβασης. ∆ιατίθεται 
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιµοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη 
εκπλήρωσης όλων των απαιτούµενων όρων στις διαδικασίες δηµοσίων 
συµβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν 
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη 
δήλωση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τις ικανότητες και την 
καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύµβασης. ∆ιατίθεται 
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιµοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη 
εκπλήρωσης όλων των απαιτούµενων όρων στις διαδικασίες δηµοσίων 
συµβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν 
διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυµούν να 
συµπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική µορφή. Το επιγραµµικό έντυπο 
µπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Για συµπλήρωση 
του ΕΕΕΣ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
(βλέπε άρθρ. 8ο της παρούσας). 

«Υπεύθυνη ∆ήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε 
περίπτωση Νοµικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό 
του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την 
περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου 
εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

«Συµφωνητικό»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος 
συµφωνητικό, νοείται η γραπτή συµφωνία της αναθέτουσας αρχής και του 
αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν τα σχετικά έγγραφα 
της σύµβασης της περίπτωσης 14 παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, η 
προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της 
συµφωνίας αυτής. 

 



ΑΡΘΡΟ 5ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (EΣΗ∆ΗΣ) µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από  προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών,  από  την  ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(άρθρο  27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016). 

Η προθεσµία εκκινεί από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήγει µε 
την παρέλευση της τελευταίας ώρας  της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας, 
όπως ορίζεται παρακάτω : 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν 

µέρει, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής σε διαδικασία 
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2α  
Ν. Ν. 4412/2016) µετά από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των 
άρθρων 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 
Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν 
καταστεί δυνατή την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. 
βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την 
ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η 
ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους 
τους ∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα 
και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη 
αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση 
αντίστοιχη παράταση της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού του ∆ήµου, στο εξής Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε∆∆), η οποία γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου, στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε το 
διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης 
κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών του ∆ήµου.  
Η Ε∆∆  είναι τριµελής και ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 260/2016 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
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Η Ε∆∆, της οποίας τα µέλη είναι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
Η  Ε∆∆ συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 
των υποφακέλων των προσφορών. 
Η Ε∆∆ ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
Οι προδικαστικές προσφυγές αξιολογούνται από την Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία εξετάζει τις διαφορές που 
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων του Ν.4412/2016, 
καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 
εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και 
ανεξάρτητα από τη φύση τους (άρθρο 345, παρ. 1 του Ν.4412/2016)   
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών και όλων των σταδίων µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης (συµφωνητικού) µε τον οριστικό µειοδότη. 
 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

 

Κανόνες δηµοσιότητας - Λήψη Πληροφοριών - Χρόνος και τρόπος 
πρόσβασης στα έγγραφα 
 

Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016: 

1. Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών, όσον αφορά τον εθνικό 
τύπο. 

2. Σε δυο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία εφηµερίδες του Νοµού, όσον 
αφορά τον τοπικό τύπο και  εφόσον εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του 
Ν.3548/2007 και περιλαµβάνονται στην αριθ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 
1716/Β/17.8.2015) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει, καθώς και 

3. στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο 
διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

4. Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί και στην διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜ∆ΗΣ 
5. Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. 
 

Η δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει µετά τη δηµοσίευση της 
προκήρυξης  στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο  διαδικτυακό τόπο 
http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων». 

Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισµού παρέχονται ελεύθερα άµεσα µε 
πλήρη πρόσβαση αµέσως µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Ε.Ε, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας 
Χαλκηδόνας  στη διεύθυνση: www. neafiladelfeia.gr 

Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται 
µέχρι έξι (6) µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής των 
προσφορών (w./w../ww & ώρα 23.55). 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο µέσω του δικτυακού 
τόπου του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 



πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από 
αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον ανάδοχο που ανακηρύχθηκε µε τη διαδικασία, µε την 
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 
3548/2007 µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 
4412/16). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, τα έξοδα δηµοσίευσης 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 7o 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα  ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση , σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 του Ν. 
4412/2016 και, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως 
εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική προσφορά» και 

β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. 
∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος 

µόνο της ποσότητας των ειδών του προϋπολογισµού. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται 

από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, δηλώνοντας και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο που τα διέπει. 

 
ΑΡΘΡΟ 8o 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Έγγραφο Σύµβασης καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
Α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 



Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σε µορφή αρχείου τύπου pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνη µε τους 
όρους του άρθρου 12 της παρούσης διακήρυξης. 
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (εφεξής ΕΕΕΣ), το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και το οποίο 
υποβάλλεται από τους οικονοµικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική 
απόδειξη  προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες 
αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι στο πρόσωπο του οικονοµικού 
φορέα, δεν συντρέχει ένας από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 10 της 
παρούσας και ότι  ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής 
της παρούσας Προκήρυξης ( άρθρο 11 ). Το ΕΕΕΣ  υπογράφεται ψηφιακά 
από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Στο Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονοµικοί φορείς θα δηλώνουν -πέραν των ανωτέρω- και τα 
ακόλουθα  : 
- ότι  έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης 
και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
-   τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερος των έξι (6) µηνών 
-  τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης ο οποίος θα είναι σύµφωνος µε την 
Α.Μ. 115/2017 µελέτη και θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
συµφωνητικού. 
-  ότι  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- ότι ο οικονοµικός φορέας  δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς 
λειτουργίας. 
3. Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες και υποψήφιους, σε  οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να  υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο  79 
παρ.5 Ν. 4412/2016). 

 
4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

1) Η αναθέτουσα αρχή: 
(α)  ∆ηµιουργεί  στο  διαδικτυακό  τόπο 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  το ΕΕΕΣ 
για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή xml και δεν είναι αναγνώσιµο. 
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της 
διακήρυξης. 
 (2) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το 
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. 
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του 
διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 



(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα 
κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς 
και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. 
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και 
είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον 
Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω 
του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 
∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα 
δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται  δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλοµετρητή. 
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει 
υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε 
.pdf στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
 (3) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη 
χρήση του αρχείου .pdf, είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην 
ιστοσελίδα που το δηµιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el). 
- Ενώσεις οικονοµικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό 
φορέα  που συµµετέχει στην Ένωση. Στο ΕΕΕΣ κάθε µέλους της Ένωσης 
θα ορίζεται το  µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης  
αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση του κάθε µέλους και το 
µέρος της προµήθειας που αναλαµβάνει να εκτελέσει το κάθε µέλος και θα 
ορίζεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
επικοινωνίας του ∆ήµου µε αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 
- Εφόσον ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εµπειρία 
άλλων οικονοµικών φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας το 
ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονοµικό 
φορέα. 
- Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε 
θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους. 
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, 
επί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς 
εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυµων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο 
σύµφωνα µε το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρεία) ή 
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε 
κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο οικονοµικός φορέας  να 
συµπληρώσει το έντυπο ΕΕΕΣ. 

Επισηµαίνουµε ότι οι Ανώνυµες Εταιρείες οφείλουν να προσκοµίσουν, 
επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να 
προκύπτει ότι οι µετοχές της εταιρείας, µε βάση το ισχύον καταστατικό 
της είναι ονοµαστικές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 σε συνδυασµό µε τις σχετικές 
διατάξεις του Π.∆. 82/96, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 



Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. 
Κατά τα λοιπά προσκοµίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

− Τα ελληνικά νοµικά πρόσωπα, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετοχών της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
βιβλίο µετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα ηµέρες πριν από την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

− Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 
τους ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζουν: 

− Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 

− Αναλυτική κατάσταση µετοχών, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας 
µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

− Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 
(τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα 
δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη 
σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην 
οποία έχουν την έδρα ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν: 

− Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από 
αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των µετοχών. 

Β) Τεχνική Προσφορά 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλεται  ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά ως εξής: 
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον απαιτήσεις της 
διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 



Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 
άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Ο  (υπό)φάκελος  της τεχνικής  προσφοράς  θα  περιλαµβάνει  
υποχρεωτικά  και µε  ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι στοιχεία: 

1)  Τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή σύµφωνα µε τις ενότητες των 
Άρθρων των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2)  Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να 
συνοδεύει τον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλουν επιπλέον στην τεχνική προσφορά : 
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς 

να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία  θα δηλώνει ότι: 

• Η προσφορά είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
Μελέτης, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα 
 

Εφόσον, οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά, δεν 
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
Συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Επισηµαίνεται επιπλέον ότι : 
α.  Τα λοιπά  ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που αφορούν την τεχνική 
προσφορά,  υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. ∆ιευκρινίζεται ότι 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή τους υπογραφή. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι:  τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
γ. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από το άνοιγµα της 
προσφοράς εκάστου οικονοµικού φορέα, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό 
του. 
δ. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους οικονοµικούς φορείς  
σηµαίνονται από αυτούς µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

Γ) Οικονοµική Προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 



ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της  οικονοµικής 
προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν την 
τελική τιµή της προσφοράς  (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Οι προσφερόµενες τιµές µονάδας αναγράφονται ολογράφως και 
αριθµητικώς στο σχετικό έντυπο οικονοµικής προσφοράς που παρέχεται 
στους υποψηφίους ως Παράρτηµα της Μελέτης. Οι ανωτέρω προσφερόµενες 
τιµές µονάδας αναγράφονται στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και 
προσδιορίζεται η συνολική προσφερόµενη τιµή. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
των µεταξύ τους στοιχείων υπερισχύει το αναγραφόµενο ολογράφως ποσό και 
µε διόρθωση στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς προκύπτει η προσφερόµενη 
τιµή του υποψηφίου. 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή οικονοµικής προσφοράς (Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς) µε αρνητική έκπτωση, δηλαδή προσφορά µε τιµές 
µεγαλύτερες του Προϋπολογισµού Μελέτης. 
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή 
(Οικονοµική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί  επί ποινή αποκλεισµού και 
κατά το Υπόδειγµα των Παραρτηµάτων της Μελέτης (Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς). Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων  επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγµα, 
Οικονοµικής Προσφοράς, σε µορφή pdf. 
Προσφερόµενη τιµή 
 
Α) Για τα είδη των οµάδων 2(ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ), 3 (ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο), 4 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ),5 (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ),6 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ), & 7 (ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ),  στις οποίες 
µειοδότης αναδεικνύεται ανά οµάδα προϊόντων ο προσφέρων το µεγαλύτερο 
ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε οµάδας,  επί 
της µέσης τιµής λιανικής πώλησης όπως αυτή ανακοινώνεται µέσω των 
δελτίων τιµών της Περιφέρειας Αττικής της εκάστοτε ηµέρας παράδοσης της 
αντίστοιχης ποσότητας. Επειδή στο σύστηµα δεν έχει προβλεφθεί 
καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών 
από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς 
του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς 
την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει ανά είδος µετά 
την αφαίρεση του ποσοστού της ενιαίας έκπτωσης που προσφέρουν ανά 
οµάδα ειδών από την Τιµή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της 115/2017 µελέτης του αυτοτελούς τµήµατος κοινωνικής 
προστασίας παιδείας , πολιτισµού και αθλητισµού του ∆ήµου, για το 
αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 

Β) Για τα είδη της οµάδας µε α/α 1,(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ),  8 
(ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ & ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), 9 (ΓΑΛΑ), 10 (ΑΡΤΟΣ), 
11 (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ), 12 (ΝΕΡΟ), 13 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙ∆Η 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ),14 (ΒΡΕΦΙΚΕΣ 
ΚΡΕΜΕΣ),  µειοδότης αναδεικνύεται ανά οµάδα προϊόντων,  ο προσφέρων 
την χαµηλότερη τιµή σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του αναλυτικού 
τιµολογίου , µέσα στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς 
του συστήµατος. 

Ο συµµετέχων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά 
του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα 
αποτυπώνεται η οικονοµική προσφορά του σε µορφή pdf. 



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το Έντυπο που 
περιέχεται στη µελέτη «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» . 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
 
9.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

1) Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 
2) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 
3) Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
4) Συνεταιρισµοί 
5) Ενώσεις προµηθευτών (οικονοµικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. 
Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν 

λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. 
Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων ενώ η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί 
συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η 
περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι 
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση 
της προµήθειας. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους (εγγεγραµµένους 
οικονοµικούς φορείς) συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα 
του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 
τεσσάρων (4) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

- Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο 
του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και απευθύνονται στην 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου  και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς 
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 
τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, 
το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 



- Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των 
προαναφερόµενων διαστηµάτων. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που µε ευθύνη του ∆ήµου δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη 

απάντηση των εµπροθέσµως υποβληθέντων ερωτηµάτων µετά από υποβολή 
εµπρόθεσµου αιτήµατος, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής παρατείνεται η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, προκειµένου να απαντηθούν 
τα εµπροθέσµως υποβληθέντα ερωτήµατα και να ικανοποιηθούν τα 
εµπροθέσµως υποβληθέντα αιτήµατα. Η απάντηση των ερωτηµάτων και 
ικανοποίηση των αιτηµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ηµέρες πριν την νέα καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών. 

 
9.2.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι 
ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

• Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για 
κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης. 
• Οι ∆ιαγωνιζόµενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά 
εκπροσωπούµενες από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να 
πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη. 
• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις 
όλων των µελών τους (εταίρων της ένωσης), µε τις οποίες 
προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών 
τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ 
επικεφαλής της ένωσης  αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην 
ένωση/κοινοπραξία. του κάθε µέλους και το µέρος του έργου που 
αναλαµβάνει να εκτελέσει 
• Ορισµό υπεύθυνου επικοινωνίας για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
επικοινωνίας του ∆ήµου µε αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 
• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της 
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρµογή της Συµφωνίας περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών 
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 
• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη 
νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται 
να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως 
Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη 
σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα η 
σύµβαση. 
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας 
ευθύνεται εις ολόκληρο. 
• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ 
αιτίας ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο 



αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή προσφοράς. 
Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας 
βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο 
συµβατικό τίµηµα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της 
ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

9.3 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη 
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 

Α) Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας 
ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf 
µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ  του Ν. 
4412/2016, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Β) Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Γ)  Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής 
του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Αποκλεισµός Υποψηφίων (Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016) 
 
10.1. Αποκλείεται κάθε οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στην 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην 



αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους και κατά την 
έννοια που τους αποδίδεται από το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική εργασία. 

10.2. Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
10.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν ο οικονοµικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 

10.4. Η αναθέτουσα αρχή  αποκλείει από τη συµµετοχή στην παρούσα 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα 
αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του N.4412/2016, 

β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας σύνηψε συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 
συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 , δεν 
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 



καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο ΕΕΕΣ. 

η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν  ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 

10.5. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω ως λόγοι αποκλεισµού,  µπορεί να 
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για το σκοπό 
αυτό, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να 
καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις 
µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές 
αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και 
µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται 
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της 
επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

10.6. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονοµικός φορέας από την παρούσα 
συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης εφόσον συµµετέχει αυτόνοµα 
ή Ένωση µε παραπάνω από µία προσφορές. 

10.7. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από 
Ένωση, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην 
κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο 
συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 
αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

10.8. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δηµόσιας 
σύµβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονοµικού φορέα 
ένας από τους λόγους αποκλεισµού και ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει µέτρα 
για να αποδείξει την αξιοπιστία του, µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του 
αποκλεισµός από την συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις παρ. 2 – 
6 του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 



 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 
Ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή 

αποκλεισµού, τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι 
διαθέτει στο ΕΕΕΣ που θα υποβάλει στην προσφορά του: 

11.1. Αναφορικά µε την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας: 

Θα δηλωθεί από τον οικονοµικό φορέα στο ΕΕΕΣ η εγγραφή του  στο 
οικείο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό  Επιµελητήριο, µε αναφορά στο 
ειδικό επάγγελµα  της παρούσας, δηλαδή σε εµπορία ή κατασκευή του 
προσφερόµενου είδους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προκειµένου να αποδείξει την πλήρωση του εν 
λόγω κριτηρίου θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εµπορικού ή Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 
Προκειµένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου, νοµίµως 
επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής 
του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. Προκειµένου 
περί Ενώσεως τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε µεµονωµένο µέλος τους. 
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν 
αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής 
των προσφορών καθώς και κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
11.2. Αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα ο 

οικονοµικός φορέας θα δηλώσει ρητά µε το ΕΕΕΣ ότι πληροί  τις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

11.2.1. Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την 
ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε το επίπεδο 
εµπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο ζητούµενο αριθµό παραδόσεων 
κατά την τελευταία τριετία ιδίων ή παροµοίων προµηθειών µε το αντικείµενο 
της σύµβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο µέσος  ετήσιος  αριθµός 
παραδόσεων έκαστου είδους του προϋπολογισµού για το οποίο υποβάλλεται 
προσφορά   κατά την τελευταία τριετία  να είναι ανάλογος του αντικειµένου της 
σύµβασης. 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων 
παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή 
παροµοίων  προµηθειών µε το αντικείµενο της σύµβασης για το οποίο 
υποβάλει προσφορά   µε αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ηµεροµηνίας 
και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης ( πριν την ανάθεση της σύµβασης), ο 
οικονοµικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παροµοίων  προµηθειών µε 
το αντικείµενο της σύµβασης, µε αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις 
(εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 
εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, 
µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν 
δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον 
τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα που θα 
συνοδεύεται από θεωρηµένο αντίγραφο του τιµολογίου πώλησης, 



δικαιολογητικά που υποβάλλονται οµοίως κατά την κατακύρωση (πριν την 
ανάθεση της σύµβασης). 

Εάν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστηµα µικρότερο του ως άνω καθοριζόµενου 
χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά 
το διάστηµα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η 
µερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε µέλος της Ένωσης, αρκεί όµως 
συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

11.2.2 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την 
ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση ικανών 
ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα 
επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών, ότι διαθέτει 
δηλαδή τον ελάχιστο αριθµό κατάλληλου εξειδικευµένου τεχνικού 
προσωπικού που σχετίζεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο 
οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει, κατάσταση προσωπικού αρµόδιας 
αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών όσο κατά 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

11.2.3 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την 
ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση από 
µέρους του ικανών τεχνικών πόρων, δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθµό 
τεχνικού εξοπλισµού που σχετίζεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο 
οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα 
αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

11.2.4 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις 
απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε την προσκόµιση 
δείγµατος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφόσον απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του 
θα επιδείξει δείγµα της προσφερόµενης προµήθειας. 
11.2.5 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του 
ΕΕΕΣ   ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα 
µέτρα που λαµβάνει για την διασφάλιση της ποιότητας και για την 
περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση της προµήθειας των 
προσφεροµένων ειδών. 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο 
οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει τα παρακάτω: 
- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 
9001:2008, ISO 18001:2007 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 
οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης 
µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας 
αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
11.2.6. Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του 
ΕΕΕΣ ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφεροµένων προϊόντων, 
επαληθευόµενη ως εξής: 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο 
οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει τα παρακάτω: 



Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 
9001:2008, ISO 18001:2007  και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004   των  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης 
µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας 
αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

11.3. Αναφορικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 
ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει µε το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα : 

Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 

11.3.1 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για 
την χρηµατοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο 
οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα 
αναφέρεται η συνεργασία µε τον προσφέροντα και όπου θα δηλώνεται το όριο 
της πιστοληπτικής του ικανότητας για χρηµατοδότησή κατά το τρέχον έτος. 

11.3.2 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μέσος ετήσιος συνολικός 
(γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούµενων του έτους 
διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε  τον 
προϋπολογισµό της µελέτης χωρίς ΦΠΑ για ένα έτος (άρθρο 75, παρ. 3). 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο 
οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει 

Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (γενικού) συνολικού κύκλου εργασιών 
για έκαστη εκ των τριών (3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. 

Αντίγραφο ή απόσπασµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών ισολογισµών 
της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών 
απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων  που 
προηγούνται του έτους του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται σε σύνταξη 
ισολογισµών, τότε µπορεί να υποβάλει ισοδύναµες οικονοµικές καταστάσεις ή 
άλλα  επίσηµα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 
∆ηλώσεων για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά 
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών 
ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά 
επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, 
πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη 
της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων 
από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά 

χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά 
τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, 
πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη 
της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων 
από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 
 



11.4. Στήριξη στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων (∆άνεια 
Εµπειρία) : 

Για ένα η/και περισσότερα από τα  προαναφερόµενα κριτήρια επιλογής 
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας, ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας, µπορεί να στηρίζεται στην 
ικανότητα άλλων οικονοµικών φορέων (δάνεια εµπειρία), ασχέτως της νοµικής 
φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Εφόσον οικονοµικός φορέας κάνει χρήση 
της παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή αναφορά στο ΕΕΕΣ σχετικά µε τη 
φύση του φορέα και το είδος της δάνειας εµπειρίας που θα προσφερθεί. 
Απαραιτήτως µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της 
σύµβασης)  προσκοµίζει σχετική δέσµευση των φορέων στους οποίους 
στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά περίπτωση  
αποδεικτικά µέσα τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και 
οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας  που απαιτεί η παρούσα προς 
τεκµηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 

Ειδικότερα δε για δάνεια εµπειρία οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας ο οικονοµικός φορέας και οι φορείς στη δάνεια εµπειρία των 
οποίων στηρίζεται ο συµµετέχων, θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύµβασης. 

Στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία, 
πρέπει να µη συντρέχει λόγος αποκλεισµού από εκείνους που περιγράφονται 
στο άρθρο 10 της παρούσας. Τα αποδεικτικά µέσα που πιστοποιούν τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τον οικονοµικό φορέα που προσφέρει 
τη δάνεια εµπειρία υποβάλλονται και  ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την 
ανάθεση της σύµβασης µαζί µε τα δικαιολογητικά του συµµετέχοντα φορέα. 
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του 
οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία του, η Αναθέτουσα 
απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Εγγυήσεις 
12.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

 
Η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας 

αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 20.421,33€. Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το 
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας, εκτός ΦΠΑ του/των προσφεροµένου/νων τµήµατος/τµηµάτων. 
Εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού, που θα έχει 
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό (σχετική 
κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών). 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  για έξι (6) µηνών µετά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο 
ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 

12.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 



Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το 
ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Υποδείγµατα εγγυητικών 
επιστολών). 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις 

«συµµετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του  
Ν. 4412/2016. Η  εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική 
παραλαβή της παραχθείσας προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωµα να µην προβεί στην παραλαβή του είδους και η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτελέσεως θα καταπέσει υπέρ του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – 
Ν. Χαλκηδόνας ή της Κοινωφελούς Επιχείρησης  κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση 
 

13.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών και συγκεκριµένα την w/ ./wwηµέρα ww και ώρα 13.00 µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των  
λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
 

13.2 ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου 
«δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» 
του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται 
τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση 
γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 



Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του 
φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης των προσφορών µε τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο παρόν άρθρο έχει οριστεί µε την αριθ. 260/2016 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

13.3 ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει 

ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες 
του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 

Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει 
και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά διενέργειας ή αξιολόγησης των 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα οποία αναρτώνται µαζί µε τα 
αναρτηµένα αρχεία του διαγωνισµού και στη συνέχεια µε σχετικό µήνυµα 
ενηµερώνονται οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για την ανάρτηση του 
σχετικού πρακτικού ώστε να λάβουν γνώση για την αποδοχή ή απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης 
των ηλεκτρονικών προσφορών. 

Η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι 
χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα 
στους συµµετέχοντες χρήστες– οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσµιών που τους ορίζονται. 
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές µετά το στάδιο έγκρισης 
των δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και στοιχείων συµµετοχής, θα γίνει 
µε βάση τα κριτήρια: 
 Α)  η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά σε ακέραιες 
µονάδες επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου και 
Β) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) σε ακέραιες µονάδες 
στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του, µε βάση τις ανώτερες τιµές αυτών των 
ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από τον επίσηµο κρατικό φορέα 
(Περιφέρεια Αττικής – ∆/νση Εµπορίου & Τουρισµού). 
 Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών. 
 
Άρθρο 14ο 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης (Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και προς απόδειξη των όσων έχει 
δηλώσει στο ΕΕΕΣ, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, ειδοποιεί µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, «προσωρινό 
ανάδοχο», να υποβάλει επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά µέσω της 
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 



αποστολής της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όπου 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 
τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
i) Απόσπασµα ποινικού µητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών του ∆ιαγωνισµού 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. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 
τέτοιου είδους έγγραφο ή  πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω,   το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού  του κράτους µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Ποινικό Μητρώο προσκοµίζουν: 
α. ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση 
οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
β. ο διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), 
γ. ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση ενώσεων, 
δ. ο νόµιµος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, 
ε. τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και 
στ. τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά 
πρόσωπα. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του 
αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από 
αυτόν Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή 
του υπογραφή, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η 
επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον 
ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 
ii). Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
του ∆ιαγωνισµού, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή  
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού  του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
iii). Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, κατά την  καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 



∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς 
κύριας ασφάλισης. 
Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό. 
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι 
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Σε περίπτωση εταιρειών (Νοµικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 
(το Νοµικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων προσκοµίζονται οι 
αντίστοιχες ενηµερότητες σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένοι. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή  
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού  του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
υποβάλλουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα 
φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η 
ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος 
αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρµόδια διοικητική 
αρχή. 
iv. Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελµατική ικανότητα, 
τεχνική ικανότητα και οικονοµική/χρηµατοοικονοµική επάρκεια του φορέα, ως 
αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 11   της παρούσας. 
v. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή Νοµικού Προσώπου (Εταιρείας) 
οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω, κατά περίπτωση, αναγκαία έγγραφα 
σύστασης και εκπροσώπησης του, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη σύσταση και 
λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσµεύουν το Νοµικό 
Πρόσωπο µε την υπογραφή τους: 
α. Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, 
όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς τροποποιητικά. 
β. Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, 
νόµιµα δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 
αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014). 
γ. Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει 
κατατεθεί στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η 
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της 
Εταιρείας  και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η 
συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης 



της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής  για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων 
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
δ. Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η 
συµµετοχή της Εταιρείας στον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό. 
ε. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρµόδιας κατά 
περίπτωση ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι 
τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού. 
στ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα 
ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της 
Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει 
νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται: 
α. Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως 
τροποποιηµένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε 
βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 
προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και 
τις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα 
(Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της 
απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, 
των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας 
β. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την 
έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν 
επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών προσκοµίζονται οι σχετικές Αποφάσεις των 
Μελών της µε τις οποίες αποφασίζεται η υποβολή προσφοράς σε ένωση µε 
άλλο οικονοµικό φορέα, ως και το ιδιωτικό συµφωνητικό µε το οποίο 
αποφασίζεται ποιο Μέλος της Ένωσης έχει το Συντονιστικό ρόλο, το ποσοστό 
συµµετοχής του κάθε µέλους στην Ένωση και το µέρος του έργου που 
αναλαµβάνει να εκτελέσει και τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τις ανάγκες της 
παρούσας ∆ιακήρυξης ως και το συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο µε το οποίο 
ορίζεται ο Κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης. 
 
vi. Εάν, οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπο 
τους, υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα την ψηφιακή τους υπογραφή. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συµπεριλαµβάνεται 
υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»  του 
Υποψήφιου. 
Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» 
του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται 
αµέσως µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση 
γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν δεν προσκοµισθούν δικαιολογητικά 



κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία για άλλες δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς. 
Σε περίπτωση  που ο υποψήφιος ανάδοχος, µετά την χορηγηθείσα 
παράταση, δεν υποβάλει εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά ή δεν προσκοµίσει σε 
έντυπη µορφή όλα ή µέρος των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
δικαιολογητικών,  ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισµό, η κατακύρωση 
γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 
προσφοράς – τιµής βάσει των ειδικών κριτηρίων της σύµβασης. Αν κανένας 
από τους συµµετέχοντες δεν υποβάλλει -προσκοµίσει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
δικαιολογητικά  του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
συντάσσεται Πρακτικό από την Ε∆∆, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού το 
οποίο κοινοποιείται σε όσους συµµετέχουν νοµίµως στη διαδικασία, µέσω της 
Πλατφόρµας.  
 

∆ιευκρίνιση: Επισηµαίνουµε ότι µε βάση το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016 η Αναθέτουσα Αρχή δύναται : «Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
όργανο , µε αιτιολογηµένη εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 
100.000€ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς 
προϋπολογισθείσας αξίας 100.001€ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην 
περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50%€ στην περίπτωση µικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου 
από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από 
τον προµηθευτή». 

 
 
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα να ασκήσουν ένσταση κατά του Πρακτικού 
µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την κοινοποίηση τους. Οι 
ενστάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον προσωρινό µειοδότη. Ο 
προσωρινός µειοδότης έχει δικαίωµα να υποβάλει υπόµνηµα αντίκρουσης 
των ενστάσεων, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την κοινοποίηση 
σε αυτούς της ένστασης. Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
θέτει υπ’ όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου το Πρακτικό, µε 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί τυχόν 
υποβληθεισών ενστάσεων. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αποφαίνεται 
επί του Πρακτικού αυτού και επί των ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις προβαίνει στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του 



διαγωνισµού. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες 
νοµίµως στο διαγωνισµό. 
 
 
Άρθρο 15ο 
Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
 
15.1. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου  υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται σε 
έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
15.2. Εάν, σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται 
δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν 
από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προσωρινού αναδόχου  που γίνεται 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου. Αν στη χώρα του 
συµµετέχοντα  δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί 
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε 
την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται και το έγγραφο 
της ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής που βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του 
αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου, εφόσον χορηγείται τέτοια βεβαίωση. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,  πρέπει να έχουν εκδοθεί 
µέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων 
υποβάλλονται. 
Αν, στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται 
χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος  του εξαµήνου) ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης 
εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στις 
διατάξεις της παρούσας. 
15.3.. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε 
ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής των κατακυρωτικών εγγράφων (αποδεικτικών 
µέσων). 
15.4. Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά 
ή η µη προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το 
∆ιαγωνισµό. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' 
οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µε 
αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο. 
 
15.5. ∆ιευκρινήσεις: 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο 
να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής 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. 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν 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. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό 
διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως αυτά έχουν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού  
της παρούσης ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν 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, η διαδικασία 
µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την  αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση 
του στην Οικονοµική Επιτροπή  για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας 
είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν µέσω του συστήµατος. 

Άρθρο 16ο 
Κατακύρωση – Υπογραφή Συµφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 
16.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 360-371 του Ν. 4412/2016. 

16.2. 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.λπ., επί αποδείξει. 

16.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και 
ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 14 της παρούσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

16.4. 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. 

16.5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιµής αποκλειστικά βάσει τιµής. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

16.6.Το συµφωνητικό καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και 
υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Το συµφωνητικό συντάσσεται 
µε βάση τους όρους της προκήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 
προσφορά του οικονοµικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς 
και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη έγιναν αποδεκτές. 

16.7. Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους 
όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του µειοδότη, 
θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς  το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν. 

16.8 Το συµφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και 
θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους 
νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

16.9 Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο 
ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

16.10 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 

παραδόθηκε. 
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
16.11 Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 

16.12 Εκτελεστέα θεωρείται η σύµβαση µετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

 
ΑΡΘΡΟ 17°: 
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(Άρθρα 345-346, 360-367 του Ν.4412/2016) 
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία 
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 



ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής1 η προθεσµία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή 
τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης 
παράλειψης2. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά3 µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών4 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του 
ν. 4412/2016. 

                                                           
1
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

2
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

3
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

4
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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



Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και 
των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει 
την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής5. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ6. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για 
την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε 
την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά7. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

 

 ΑΡΘΡΟ 19Ο  
Προσυµβατικός Έλεγχος 
 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της 
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του καθ΄ ύλη 
αρµοδίου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 
). Για το σκοπό του ελέγχου, ο ∆ήµος θα υποβάλει στο αρµόδιο Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα 
και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύµβασης. Εάν ο 
έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύµβαση δεν θα υπογραφεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ό 

Γλώσσα 
 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία 
αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην 

                                                           
5
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

6
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

7
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 



Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. 
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 
υποβάλλονται στην Ελληνική. 

Τα ∆ηµόσια έγγραφα και δηµόσια δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από 
αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, 
είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύµφωνα µε τη συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, 
είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των Υπηρεσιών, που 
εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των 
διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 
αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Αντίγραφα – Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων 
συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από 
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων 
αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι 
νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες 
(βλ. και σηµείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόµενους 
Επιτρέπεται η κατάθεση των prospectus στην Αγγλική γλώσσα. 
5.Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 



καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 
ή δεν τηρούνται στην αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία 
για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά µπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούµενου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή Ελληνικής προξενικής αρχής της 
χώρας του διαγωνιζόµενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε 
αρχής αλλοδαπής χώρας, ο διαγωνιζόµενος θα αναφέρει αναλυτικά τα 
πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 
του οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει 
ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόµενο των επιµέρους 
δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν 
ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/1986 του νόµιµου 
εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού 
προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το 
οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών-Λοιπές διευκρινίσεις 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για 

χρονικό διάστηµα  τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά 
ανώτατο όριο πέντε (5) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για 
αντιρρήσεις. Μετά τη 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 συµµετέχουν στη διαδικασία 
µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 
µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις ή συµπληρώνουν 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, µόνο µετά από έγγραφη 
ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Η παραπάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102, παρ. 2 
και 4 του Ν. 4412/2016. 

4. Επισηµαίνεται  ότι,  η  προσφορά  απορρίπτεται  στις  κάτωθι,  
αναφερόµενες  ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: 

-Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (χωρίς να 
έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ). 



Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

-Τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόµιση σε έντυπη 
µορφή στοιχεία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 
καθοριζόµενη προθεσµία. 

-Περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος. 
-Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή που έχει τεθεί από 

την αναθέτουσα  αρχή. 
-∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, είναι αόριστη ή 

ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συµπλήρωσή τους. 

-Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούµενο 
-Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας 

Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, θέτει όρο αναπροσαρµογής. 
-Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση 
-∆εν  έχει  συνταχθεί  και  υποβληθεί,  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  

στα  σχετικά  άρθρα  της παρούσας, 
-∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
-Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, 
-∆εν  είναι  σύµφωνη  µε  τους  επί  µέρους  υποχρεωτικούς  όρους  της  

παρούσας,  όπου  αυτοί αναφέρονται. 
5. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 

περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία 
αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο 

Προδιαγραφές υλικών -Χρόνος - Τρόπος παράδοσης – παραλαβής 
 
ΟΙ προµήθειες θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 
Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο ∆ήµος 
και η Κοινωφελής Επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα  του 
απέναντι στον προµηθευτή , µηδέ της έκπτωσης αποκλεισµένης. 
Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών ορίζεται  από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και µέχρι το τέλος του έτους 2019. 
Οι ποσότητες ενδεικτικά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισµούς 

και  µπορούν να αυξοµειώνονται σε ποσοστό µέχρι 15%  του συνόλου, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου  Ν. Φιλαδέλφειας. – Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης χωρίς καµία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς 
αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο.  

Τόπος παράδοσης: Τα είδη θα παραδίδονται όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της παρούσης, µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή. 

Τον προµηθευτή  βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες 
οι νόµιµες κρατήσεις. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρ. 208  του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την 
προσκόµιση των ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 24  
 



Ανακοίνωση κατακύρωσης-Υπογραφή Σύµβασης 
 
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
Α) Το είδος  
Β) Την ποσότητα  
Γ) Την τιµή  
∆) Το ∆ήµο για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια. 
Ε) Την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών  
Στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
κατακύρωση του διαγωνισµού  
Ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για 
την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 
επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή 
γενικών υπηρεσιών , όπως ορίζει το άρθρο 105,παρ 1 του Ν.4412/2016, το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του , µπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 
 
3. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο 
της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
  
4.Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

  
5. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό µειοδότη, η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό 
µειοδότη. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον ανάδοχο προβλέπεται να 
γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση  καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί 
στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση 
συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
6. Εάν ο µειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού .      

 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 

 
o Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία 

που έχει οριστεί. 



o Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά 
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206. 
 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
-Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου. 
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο 
Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 

 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών  γίνεται  µε έκδοση των αντίστοιχων 

µισθωµάτων  αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και 
υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη 
σύµβαση. 
Οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές και θα ακολουθούν την έκδοση των 
αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, µε βάση τα νόµιµα 
δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη διεκπεραίωση 
κάθε παραγγελίας.  
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ηµερών. Οι 
τιµές µονάδος για τα είδη του αναλυτικού τιµολογίου θα είναι σταθερές και 
αµετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της/των σύµβασης/εων και δεν υπόκεινται 
σε καµία αναθεώρηση. 

Κρατήσεις-Φόροι: 
Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 
Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Η Σύµβαση. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 
5. Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
6. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 
7. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

 
Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία µπορούν να 
αποσταλούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας στην ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος ∆εκελείας 97, 
Τ.Κ.:14341-Νέα Φιλαδέλφεια (υπόψη Επιτροπής ∆ιαγωνισµού) έως και την 
προηγούµενη ηµέρα της αποσφράγισης ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή 
µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην αρµόδια επιτροπή 
διαγωνισµού την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  218/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 

            Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
5. ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
8. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
9. Τµήµα Λογιστηρίου 

10. Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φ.-Χ. 
11. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
12. Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου 

 
 

                    
           

 
 
 
 


