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Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 87/2013                                  

                                                                                            

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση 

όρων διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια «Τροφίμων –

ειδών παντοπωλείου και λοιπών αναλωσίμων 

ειδών»  (Α.Μ. 89/2013) και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 24 του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 10169/17/19-7-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε 

κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 

υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κωνσταντίνου με βαθμό Δ΄. 

 

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 

4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος  και 6)  Τάφας Ηλίας, μέλη 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής :  

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 10435/23-7-2013 εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών και Αποθήκης, που έχει ως εξής :  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διενέργειας 

ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ''  ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  '' (Α.Μ. 89/2013) 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 108.833,75 € συµπ/νου ΦΠΑ. 

 

 

 

Ως γνωστό σύµφωνα µε  το Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ 114Α ) «Κύρωση του κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα στο άρθρο 209 παρ. 1 αυτού ορίζεται ότι: «1   
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Οι προµήθειες των ∆ήµων , Κοινοτήτων , των πάσης φύσεως συνδέσµων τους 

, προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις 

δ/ξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει , µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π∆ 

370/95 ( Α.199) , όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π∆ 105/00 (ΦΕΚ Α 100) 

και των αντίστοιχων του Π∆ 57/00 ( ΦΕΚ Α 45/00) . 

Σύµφωνα µε το έγγραφο υπ΄αριθµ. πρωτ/λου 192924/24-12-2012 έγγραφο της 

Περιφέρεια ς Αττικής ΦΕΚ 240/Ά /12-12-2012 η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών 

–χορηγητών για προµήθειες:  α ) τροφίµων β) λοιπών αναλωσίµων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών γ) πετρελαιοειδών και δ) 

φαρµάκων και αναλωσίµων υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων ,των 

ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τους 

οικείους  ∆ήµους . Επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθενται στις 

διατάξεις του παραπάνω άρθρου καταργείται.  

 

Επειδή το ∆ηµοτικό Σ/λιο του ∆ήµου Φιλ/φειας Χαλκηδόνος , ως όργανο 

διοίκησης των ΟΤΑ Ά  βαθµού έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 

θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου ΟΤΑ , εκτός από τα θέµατα που βάσει 

ρητής διάταξης ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου ( άρθρα 

65 και 72 του Ν. 3852/10)  µε τις υπ αριθµ. 77/2013 και   126 /2013 απόφαση του 

ενέκρινε την διενέργεια της υπό κρίσιν προµήθειας ( ΕΣ 33/2012) . 

    

  Η εν λόγω δαπάνη 108.833,75  στηρίζεται στις διατάξεις της Υ.Α 11389/93 του 

ΥΠ.ΕΣ  περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ , τις σχετικές εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τον Ν. 2286/95, ( παρ. 1 του αρθ. 209 του Ν. 3463/06 , αρ. εγκ. 2 αρ. πρ. 

2037/11-01-2007 ) και επιµερίζεται ως εξής :  

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Το ποσό των 73.833,55 € συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 

13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα 

∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 30.368,91 € ( ΚΑ 

: 02.15.6622.009)  , το έτος 2014 το ποσό των 43.464,64 €  ( ΚΑ : 02.15.6622.009)  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Το ποσό των 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 

θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 7.000,00€ ( ΚΑ : 02.6661, ΚΑ:  02.6662, 

ΚΑ: 02.6663) , το έτος 2014 το ποσό των 8.000,00€ στους ίδιους κωδικούς.  
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∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

Το ποσό των 20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 

θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλ/φειας –

Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 10.000,00 € ( ΚΑ : 

02.15.6495.001)  , το έτος 2014 το ποσό των 10.000,00 €  ( ΚΑ : 02.15.6495.001)  

 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της :  

 

- την εξειδικευµένη πίστωση στους ΚΑ του  προυπ/σµού του ∆ήµου και των 

Ν.Π . 

- Την αριθµ. 89/2013 σχετική µελέτη  

- Το άρθρο 72 παρ. 1δ και 1
ε
 του Ν. 3852/2010 ( «Καλλικράτης»)  

- Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές 

εγκυκλίους , όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95 ( παρ. 1 

του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 , αρ. εγκ.2 αρ.πρ.2037/11-1-2007 . 

µε απόφαση της να  : 

 

1) Επιλέξει τον ανοικτό διαγωνισµό ως τρόπο ανάθεσης της υπό κρίση 

προµήθειας . 

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της  υπ αριθµ. 89/2013 µελέτης. της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Φ.Χ που αφορούν την 

<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  > , που αποτελεί ενιαίο και 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης . 

3) Εγκρίνει την κατάρτιση των σχετικών όρων που αφορούν την ανωτέρω 

προµήθεια . 

4) Εγκρίνει –Ψηφίσει πίστωση ποσού 108.833.75 συµπ/νου ΦΠΑ. (13%). 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 18/2013 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:  

 

- την εξειδικευµένη πίστωση στους ΚΑ του  προυπ/σµού του ∆ήµου και των 

Ν.Π . 

- Την αριθµ. 89/2013 σχετική µελέτη  

- Το άρθρο 72 παρ. 1δ και 1
ε
 του Ν. 3852/2010 ( «Καλλικράτης»)  

- Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές 

εγκυκλίους , όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95 ( παρ. 1 

του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 , αρ. εγκ.2 αρ.πρ.2037/11-1-2007 . 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει και επιλέγει ως τρόπο ανάθεσης της προµήθειας '' <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  >  '' (Α.Μ. 89/2013 ποσού  108.833,75 € µε 

Φ.Π.Α. ) τον ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό. 

 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της  υπ αριθµ. 89/2013 µελέτης της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Φ.Χ που αφορούν την < 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ >. 

 

3. Εγκρίνει την κατάρτιση των σχετικών όρων που αφορούν την ανωτέρω 

προµήθεια και που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, 

ως εξής :  

 

 

                                                     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Ο Αντιδήμαρχος  Οικ. Υπηρεσιών Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος  

                                                 Έχοντας υπόψη: 

 

1.   Τον Προϋπολογισμό των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού 

–Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος και στους 

κωδικούς βρίσκονται γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης 

αυτής . 

 

2. Το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, (έχοντας υπόψη του την προμελέτη και τις υποδείξεις 

των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου 

Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος) μας γνώρισε την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές  και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την παραπάνω προμήθεια.  

 

3.  Η προμήθεια  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υπ. 

Απόφασης περί Ενιαίου κανονισμού προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185/Β) και του Ν. 2286/95 

«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19
Α
) μετά από 

Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια 

κατακύρωσης : 

α) Την  χαμηλότερη τιμή , για τα είδη Παντοπωλείου , τα είδη αρτοποιίας & 

Ζαχαροπλαστικής   . 
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β) Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την κατηγορία ελαιόλαδο ,για τα είδη 

µαναβικής, για τα είδη Κρεοπωλείου και για είδη Ιχθυοπωλείου ,καταψυγµένα 

λαχανικά στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής 

πώλησης των ειδών την ηµέρα της παράδοσής τους όπως αυτή καθορίζεται κάθε 

φορά από τους επίσηµους κρατικούς φορείς (Νοµαρχία Αθηνών) και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 

 

 

                                                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια 

προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» των 

α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου 

Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, ενδεικτικού προϋπολογισμού  108.833,75 € ( με το Φ.Π.Α.) 

   

 

                                                              Άρθρο 1
ο
 

                                                            Προϋπολογισμός  

1.   Στον Προϋπολογισμό των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – 

Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, 

β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος και 

στους κωδικούς βρίσκονται γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης 

αυτής ως ακολούθως : 

 

Το ποσό των 73.833,55 € συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 

13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα 

∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 

30.368,91 € ( ΚΑ : 02.15.6622.009)  , το έτος 2014 το ποσό των 43.464,64 €  ( ΚΑ : 

02.15.6622.009)  

 

Το ποσό των 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 

13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 7.000,00€ ( ΚΑ : 02.6661, 

ΚΑ:  02.6662, ΚΑ: 02.6663) , το έτος 2014 το ποσό των 8.000,00€ στους ίδιους 

κωδικούς.  

 

Το ποσό των 20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 

13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλ/φειας –
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Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 10.000,00 € ( ΚΑ : 

02.15.6495.001)  , το έτος 2014 το ποσό των 10.000,00 €  ( ΚΑ : 02.15.6495.001)  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 11389/93 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και  του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας). 

 

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 

κριτήρια κατακύρωσης : 

 

α) Την  χαμηλότερη τιμή , για τα είδη Παντοπωλείου , τα είδη αρτοποιίας & 

Ζαχαροπλαστικής  . 

β) Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την κατηγορία ελαιόλαδο ,για τα είδη 

µαναβικής, για τα είδη Κρεοπωλείου ,για είδη Ιχθυοπωλείου και για 

κατεψυγµένα λαχανικά στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής ή χονδρικής πώλησης των ειδών την ηµέρα της παράδοσής τους όπως 

αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τους επίσηµους κρατικούς φορείς (Νοµαρχία 

Αθηνών) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισµά του. 

 

 

Ο Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –Περιβάλλοντος – 

Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) η Κοινωφελή 

Επιχείρηση και γ) Ο  ∆ήµος Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος κατά την διάρκεια της 

σύµβασης διατηρεί το δικαίωµα να στέλνει δείγµατα των τροφίµων  στις 

αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες  του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του 

προµηθευτή. 

Τα  προς προµήθεια τρόφιµα  περιγράφονται  αναλυτικά στην συνηµµένη  

µελέτη 89/2013 του Τµήµατος Προµηθειών η οποία συντάχθηκε κατόπιν 

προµελέτης των α) Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –

Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  ∆ήµου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  και 

αποτελεί  αναπόσπαστο  µέρος  της  παρούσας ∆ιακήρυξης  

 

Άρθρο 2
ο
 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί εντός δέκα (20) ημερών ( από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περιληπτικής Διακήρυξης στον Τύπο) δηλαδή την 19-8-2013 ημέρα 

Δευτέρα ώρα 10.00 έως 10.30 πμ και θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, επί 

της οδού Δεκελείας 97 , στην Νέα Φιλαδέλφεια,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

Διενέργειας του διαγωνισμού που ορίσθηκε για το Οικ. έτος 2013 με την  υπ αριθμ. 

19/2013 Οικονομικής Επιτροπής  και της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών η οποία 

ορίσθηκε με την  υπ αριθμ. 40/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

     Πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό ( δικαιολογητικά, τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.) παρέχονται  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 
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αρµόδιο Γραφείο Προµηθειών. (αρµόδιος υπάλληλος: Παρασκιάδου Θ. , στα 

τηλέφωνα 213-2049042) . 

                 

                                                                   Άρθρο 3ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ      

Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προµηθευτών ή Συνεταιρισµοί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο νόµος 

ορίζει. 

    Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους  

                                       τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) Έλληνες πολίτες  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 3μηνης ισχύος αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 5% επί του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα 

της προμήθειας που θα λάβει μέρος ο υποψήφιος (βλέπε παρακάτω πίνακα) 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος .  

2. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (μόνο για φυσικά πρόσωπα). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: 

     α) δεν τελούν υπό πτώχευση,  

     β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση (όχι για ατομικής επιχειρήσεις), 

     γ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

     δ) δεν έχει λυθεί η εταιρεία (για Α.Ε.) 

     ε) δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση. 

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

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους και ασφαλισμένων και 

εργοδοτών (πλην Α.Ε., οι οποίες θα προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

εργαζομένων σε αυτές) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει ισχύ την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά από δικαστική ή διοικητική Αρχή που είναι αρμόδια, σύμφωνα με 

την εσωτερική  νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, ο 

συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 

Συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας, στην οποία 

θα βεβαιώνεται η αδυναμία έκδοσης από τις παραπάνω Αρχές των παραπάνω 

πιστοποιητικών και εκδιδόμενα παραπάνω πιστοποιητικά. Σε χώρα που δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
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6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης της συγγραφής των 

υποχρεώσεων, των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, εκτός από 

αυτούς που αναφέρει ρητά ότι δεν αποδέχεται. 

7. Υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες θα δηλώνονται τα παρακάτω: 

         α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

         β) Ένα έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή    

             των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

         γ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της  

            υποχρεώσεών όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του    

            δημοσίου τομέα 

        δ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της    

            επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

        ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την    

            παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 

8. Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την ομάδα προμήθειας ειδών     

    κρεοπωλείου της άδειας κρεοπωλείου ή άδεια λειτουργίας για παρασκευή    

    και εμπορία νωπού κιμά, νωπού κρέατος και νωπών πουλερικών. 

9. Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την ομάδα προμήθειας άρτου &   

     ειδών ζαχαροπλαστικής, την άδεια λειτουργίας  τους. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του αρτοποιού ότι είναι σύννομος με την κείμενη    

     νομοθεσία που διέπει τα αρτοποιεία. 

11. Κατάθεση από τους συμμετέχοντες για την ομάδα προμήθειας ειδών μαναβικής, 

την άδεια λειτουργίας τους. 

12.  Επίσης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη 

δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη και 

καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω  λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2    

§ 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του   

Συμβουλίου 28
ης

 Μαΐου ’97 και στο άρθρο 3 § 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης, σχετικά με την   προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών    Κοινοτήτων. 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ), για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

  

- Όσοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή από 

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για υποψηφίους εγκατεστημένους εκτός 

και εντός Ελλάδος παρέχεται η δυνατότητα της ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς τους, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της 

έγκαιρης αποστολής της προσφοράς του.  

- Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με καταστατικό της εταιρείας ή με Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας. 
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- Οι ατομικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 

- Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

- Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο καταθέτει κατά την ημέρα 

του Διαγωνισμού πρακτικό του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που 

εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό, για την ανάληψη της 

δημοπρατούμενης  προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. 

 

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη της ατοµικής 

επιχείρησης ή εάν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.   

 

Β) Αλλοδαποί 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 5% επί του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα 

της προμήθειας που θα λάβει μέρος ο υποψήφιος ( βλέπε παρακάτω πίνακα) Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμοδίας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής. 

 

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης της συγγραφής των 

υποχρεώσεων, των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, εκτός από 

αυτούς που αναφέρει ρητά ότι δεν αποδέχεται. 

6. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7, 8, 9, 10, 11,12 και 13 του εδαφίου Α της 

παραγράφου αυτής. 

 

Γ) Τα Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), εκτός του 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου. 

2. Συστατική πράξη (για κάθε μορφής εταιρεία) 

3. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό του Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρεται πως 

εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

4. Εφόσον στον διαγωνισμό δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

απαιτείται εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία θα 

εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο παριστάμενο στο διαγωνισμό άτομο. 
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Δ) Οι συνεταιρισμοί 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 5% επί του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα 

της προμήθειας που θα λάβει μέρος ο υποψήφιος ( βλέπε παρακάτω πίνακα) Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της 

παραγράφου αυτής. 

4. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7, 8, 9, 10, 11,12 και 13 του εδαφίου Α της 

παραγράφου αυτής. 

 

Ε) Οι ενώσεις και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις 

του εσωτερικού ή εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική 

δραστηριότητα, εφ’ όσον ο εργασίες που θα εκτελεστούν από τις (ΜΜΕ) ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 

του 50%. 

 Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί μέχρι 15 ημέρες από την διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωσης εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου 

της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

 

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  συμμετοχής  προσκομίζονται  πρωτότυπα  ή   

σε  θεωρημένα  αντίγραφα.  

Η  μη  προσκόμιση κάποιου  από  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  αποτελεί  λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.  

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 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών. 
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Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 

αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου 

μηνός πριν τη δημοπράτηση. 
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                                                           ΓΛΩΣΣΑ  

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή 

των προμηθευτών σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή μεταφράζονται και 

επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 

σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια της προσφοράς θα ερμηνεύεται σε βάρος του 

προσφέροντος. 
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                           ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

                            (μόνο για την ομάδα ειδών παντοπωλείου) 

1. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

γίνεται τυχόν επεξεργασία, τυποποίηση – συσκευασία του κάθε προσφερόμενου 

προϊόντος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή 

ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου 

για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν 

το εργοστάσιο που δηλώνεται για την επεξεργασία και τυποποίηση μερικώς ή ολικώς 

του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του 

Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

2. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται αλλαγή του εργοστασίου που 

δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, 

μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

3. Επεξεργασία και τυποποίηση του προσφερόμενου προϊόντος σε εργοστάσιο άλλο 

από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις 

νόμιμες κυρώσεις. 

4. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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                         ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περιληπτική 

διακήρυξη.  

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά 

αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα ορισμένα από τις διατάξεις των 

προηγούμενων και επόμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

4. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγισθούν από την 

αρμόδια επιτροπή την καθορισμένη από την περιληπτική διακήρυξη ημέρα και 

ώρα. 

Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται 

ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

5. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

• Ο αριθμός διακήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

6. Κατά την  αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο δεν είναι 

υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών 

τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

α) Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 

φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 

παραπάνω. 

          β) Οικονομικές Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή ανυπόγραφες δεν    

          γίνονται δεκτές. 

7. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα   

          δικαιολογητικά και η εγγυητική συμμετοχής. 

          Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με      

          την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς     

          σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    

           ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν    

          τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

          Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν  

          λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά  

          συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη  

          «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

           Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,    

           διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΗΓ-ΜΛΡ



           πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,   

           η δε Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού παραλαμβάνει και               

           αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν  

           διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν   

           υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την     

           κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία 

εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 

όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 

δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον 

προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στ σημεία που ζητήθηκαν. 
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                                        ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εννέα (9) μήνες από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της πιθανής 

παράτασης της προσφοράς τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

πριν από τη λήξη της κατ’  ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενη από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 5 και του 

άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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                                                       ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και 

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 
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                       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Διοικητικές προσφυγές 
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Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο Φιλαδέλφειας-  Χαλκηδόνος  μέσα στο 

μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση  εξετάζεται από την Οικονομική 

Επιτροπή & η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και 

η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη 

δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 

σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από 

αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

γ) Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για την εξέταση 

των ενστάσεων υπόκεινται για προσφυγή στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ενδικοφανής προσφυγή). 

δ) Ενστάσεις που υποβάλλονται για λόγο εκτός των προαναφερομένων δε λαμβάνονται 

υπόψη. 

 

2. Δικαστική προστασία (Ν. 3386/2010 άρθρα 3,4 και 5) 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού εντός δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση της 

πράξης ή παράλειψης ασκείται προδικαστική προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή 

(ενδικοφανής προσφυγή). Η αναθέτουσα προσφυγή εξετάζει την προσφυγή εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών. Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής επί της προδικαστικής 

προσφυγής ή παράλειψης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εντός δέκα (10) ημερών στο 

Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. 

β) Κατά κάθε πράξης της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με την ίδια 

διαδικασία ως ανωτέρω στην περίπτωση α. 

γ) Κατά της υπογραφείσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3886/2010. 
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3. Ο Δήμος αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή 

σχετικού εγγράφου ή της ίδιας απόφασης με τηλεμοιοτυπική συσκευή (fax) με αποδεικτικό 

ότι έλαβαν γνώση. 
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                                            ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 

Φ.Π.Α. για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 

πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.  

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

ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για 

ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση προσφορών οργάνου. 

                                  Οι προσφορές θα δίνονται με βάση: 

 

α) Την  χαμηλότερη τιμή , για τα είδη Παντοπωλείου , τα είδη αρτοποιίας & 

Ζαχαροπλαστικής  . 

 

β) Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την κατηγορία ελαιόλαδο ,για τα είδη 

µαναβικής, για τα είδη Κρεοπωλείου , για είδη Ιχθυοπωλείου και κατεψυγµένα 

λαχανικά στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής 

πώλησης των ειδών την ηµέρα της παράδοσής τους όπως αυτή καθορίζεται κάθε 

φορά από τους επίσηµους κρατικούς φορείς (Νοµαρχία Αθηνών) και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 
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               ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

1)Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από 

προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσίας δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 
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2)Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται 

μόνο ο κυρίως φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από το παραπάνω 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο, χωρίς να ελέγχει τη 

νομιμότητα των δικαιολογητικών. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή, προκειμένου 

να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των 

προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των διαγωνιζομένων σε ημέρα και ώρα 

που θα καθορισθεί με νέα ανακοίνωση προς τους διαγωνιζομένους. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή τις καταχωρεί, καθώς και όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και 

διαβιβάζει το φάκελο στην επιτροπή αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 

των προσφορών. 

Αφού συνταχθεί το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσεται ανακοίνωση 

που υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

κοινοποιείται σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορές με την οποία καθορίζεται ο 

τόπος, η ημέρα και η ώρα της νέας δημόσιας συνεδρίασης για την συνέχιση της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Κατά την νέα συνεδρίαση διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής μεγαλοφώνως, 

παρουσία όσων εκ των ενδιαφερομένων έχουν προσέλθει, η έκθεση αξιολόγησης. Όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Επί του Πρακτικού αξιολόγησης οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης 

μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από 

το Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

Μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων  ορίζεται με ανακοίνωση που κοινοποιείται 

στους διαγωνιζομένους, η ημέρα και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

Ακολούθως ο πλήρης φάκελος διαβιβάζεται στην  Επιτροπή αξιολόγησης που 

συντάσσει γνωμοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει την 

κατακύρωση του διαγωνισμού. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης 

ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης.  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΗΓ-ΜΛΡ



3)Την ηµέρα και ώρα που έχει ορισθεί από την περιληπτική διακήρυξη αρχίζει 

από την αρµόδια επιτροπή η αποσφράγιση των προσφορών. Μετά την έναρξη 

της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές προσφορές, αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσµες. 
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                                        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1) Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κριτήριο 

2) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

3) Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 

4) Ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου. 

5) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

6) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

7) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμώ, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ. 11389/93.  
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                                 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με 

γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 

που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και 

του Ν. 2000/91: 

• Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο 

προμηθευτής. 

• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Στην περίπτωση που το αυτό όπως στην παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο 

γνωμοδοτεί για: 

• Tην ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεση 

προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής, 

• συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, 

• τελική ματαίωση της προμήθειας, 

τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου αρχές, κατά περίπτωση. 
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                                                            ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  

       Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 

Α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 

το τμήμα της προμήθειας που θα λάβει μέρος ο υποψήφιος 

Β) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών 

που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιλαμβάνονται πρέπει να αναφέρουν και τα εξής: 

• Την ημερομηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Τον οργανισμό προς τον οποίο απευθύνεται. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

• Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως. 

• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του οργανισμού που 

διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 

ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 

που ζητά η διακήρυξη. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος  της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

• Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 

εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

• Γίνονται δεκτές, αντί εγγυητικών επιστολών, τα Γραμμάτια Σύστασης 

Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.   

 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ των α) Ενιαίου Φορέα 

∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  ∆ήµου 

Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος 
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Α) Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, 

υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., για τα προϊόντα 

που του κατακυρώθηκαν. 

Β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η μη προσκόμιση 

εγγύησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με 

υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της 

σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις δηλ. την έκπτωση αυτού 

και την υπέρ των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – 

Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) 

του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιλαμβάνονται πρέπει να αναφέρουν και τα εξής: 

• Την ημερομηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Τον οργανισμό προς τον οποίο απευθύνεται. 

• Τον αριθμό της εγγύησης 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

• Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως. 

• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του οργανισμού που έχει 

συνάψει την σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση την σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος  της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

• Γίνονται δεκτές, αντί εγγυητικών επιστολών, τα Γραμμάτια Σύστασης 

Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.   

• Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

•  
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                                             ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
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Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται στους τόπους παράδοσης από 

την αρμόδια επιτροπή των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –

Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης και γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, η οποία συγκροτείται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, 

ο προμηθευτής και διενεργείται ποιοτικός & ποσοτικός έλεγχος. Εάν τα είδη δεν 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τις παραγγελίες ή είναι αλλοιωμένα δεν γίνεται 

παραλαβή και υποχρεούται ο προμηθευτής να τα αντικαταστήσει άμεσα, χωρίς ιδιαίτερη 

πληρωμή. 

Κατά την διάρκεια της σύμβασης των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – 

Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος μπορεί να στείλει 

δείγματα των ειδών σε δημόσιο εργαστήριο προς εξακρίβωση της ποιότητάς τους με έξοδα 

του προμηθευτή. 
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                           ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Όταν τα προϊόντα δεν παραδοθούν, εντός της συμφωνημένης ημέρας και ώρας ή δεν 

αντικατασταθούν, επιβάλλεται πρόστιμο 1%, επί της τιμής των υλικών της συγκεκριμένης 

ημέρας. 
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                                ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

    Η σύμβαση για την προμήθεια τροφίμων θα διαρκέσει δώδεκα μήνες 

 

 

 

 

                                                      ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

                                  ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση με τον α) Ενιαίο Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – 

Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) την 
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Κοινωφελή Επιχείρηση και γ) τον  Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. Εάν η μη υπογραφή της σύμβασης απορρέει από ευθύνη του φορέα, δεν 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ., 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση. 

• Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους 

υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, ή είχαν κληθεί για 

απ’  ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ’  ευθείας αγορά. 
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                                               ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών. Η 

Υπηρεσία μας μπορεί να ενταλματοποιεί τιμολόγια μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

• Φορολογική ενημερότητα για ποσά έως 1.500,00 € 

• Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για ποσά έως 3.000,00 € 

• Εξοφλητική απόδειξη 

• Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης, όταν αφορά εταιρείες 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία των α) Ενιαίου Φορέα 

Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –

Χαλκηδόνος, η οποία προβαίνει στην αποπληρωμή. 
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                    ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                                                           ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στην συµβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α. διενεργούνται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: 

1.   Υπέρ του Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ποσοστό 1,5%  και υπέρ του ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ 0,5% 

2.   Φόρος εισοδήµατος ποσοστό 4%. 

3.    Κράτηση  0,10% υπέρ  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων  

Συµβάσεων .                     
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες α) Γενική 

∆ηµοπρασιών , β) ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών , γ) Χτύπος δ) Συνείδηση  
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ε)Εφηµερίδα Κυβέρνησης και τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 

προµηθευτή . 

Η περιληπτική διακήρυξη του  διαγωνισµού θα αναρτηθεί στο ¨∆ιαύγεια¨   και  

στο site  του ∆ήµου  www.neafiledelfeia.gr 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  στο 

χώρο που θα τους υποδεικνύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, εντός της 

συμφωνημένης ημέρας και ώρας παράδοσης, με μεταφορικό μέσο και έξοδα του 

προμηθευτή.  

Οι ποσότητες θα ορίζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο, κατόπιν παραγγελίας των 

Προϊσταμένων των α) Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος 

– Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 

γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος    , με αλληλογραφία μέσω fax, e-mail κ.λ.π.  

 

      Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσο 

αφορά τον Ενιαίο Φορέα ∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –Περιβάλλοντος 

– Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας στους εξής χώρους : 

                                         ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ν.Π Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  

ΣΜΥΡΝΗΣ 11  Α΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Π.Α  210-2511567 

      «  25
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ 3 Β΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Π.Α  210-2516001 

     « ΝΙΚΗΤΑΡΑ 16 & ΜΙΑΟΥΛΗ  Γ΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Π.Α  210-2529993 

 

                                         ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ν.Π Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ   

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 & ΠΕΤΑΛΑ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ   

210-2518224 

      «  Λ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64
Α
 & 

ΚΑΛΒΟΥ  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ   

210-2523829 
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Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσο 

αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση στους εξής χώρους : 

α) στα κεντρικά γραφεία , οδός Αγ.Αναργύρων 11 Ν.Χαλκηδόνα 14343 

β) στον βρεφικό σταθμό , οδός Κρυστάλλη & Πεταλά Ν.Χαλκηδόνα 14343 

γ) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , οδός Μαραθώνος 26 Ν.Χαλκηδόνα 14343 

δ) στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ , οδός Θεμ.Σοφούλη 2 & Στρ. Παπάγου Ν.Φιλ/φεια 14342 

 

 Ο/οι ανάδοχος/οι  θα πρέπει απαραίτητα  να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσο 

αφορά τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας στους εξής χώρους : 

Α)  στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ , οδός Θεμ.Σοφούλη  2 & Στρ. Παπάγου Ν.Φιλ/φεια 14342 

  

 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών μπορεί να αλλάξει, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και 

εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες. 

 

Οι ποσότητες ενδεικτικά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς της μελέτης 

και  μπορούν να αυξομειώνονται σε ποσοστό μέχρι 30% ανάλογα με τις ανάγκες των α) 

Ενιαίου Φορέα Δράσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και γ) του  Δήμου 

Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος.  

 

 

Η απαρίθμηση των ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτική και η Υπηρεσία 

μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε είδος υπάγεται στις παραπάνω κατηγορίες με τους ίδιους 

όρους της διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τον α) Ενιαίο Φορέα Δράσεων – 

Πολιτισμού – Αθλητισμού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και 

Παιδείας, β) την Κοινωφελή Επιχείρηση και γ) του  Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, με τα 

συγκεκριμένα προϊόντα που έχει αναφέρει στην προσφορά του, για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

Η προσκόμιση των υλικών θα γίνεται με Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο 

και τα Τιμολόγια πρέπει να είναι απολύτως διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα 

αντίστοιχα Δελτία Αποστολής, διότι δημιουργείται λογιστικό πρόβλημα στην Υπηρεσία. 

Η μη τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης. 
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Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως ισχύουν. 
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4.Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 108.833,75 € [συµπ/νου ΦΠΑ. (13%)] για 

την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας, το οποίο επιµερίζεται ως εξής :  

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Το ποσό των 73.833,55 € συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 

13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα 

∆ράσεων – Πολιτισµού – Αθλητισµού –Περιβάλλοντος – Αλληλεγγύης Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 30.368,91 € ( ΚΑ 

: 02.15.6622.009)  , το έτος 2014 το ποσό των 43.464,64 €  ( ΚΑ : 02.15.6622.009)  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Το ποσό των 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 

θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 7.000,00€ ( ΚΑ : 02.6661, ΚΑ:  02.6662, 

ΚΑ: 02.6663) , το έτος 2014 το ποσό των 8.000,00€ στους ίδιους κωδικούς.  

 

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

Το ποσό των 20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 

θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλ/φειας –

Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2013 το ποσό των 10.000,00 € ( ΚΑ : 

02.15.6495.001)  , το έτος 2014 το ποσό των 10.000,00 €  ( ΚΑ : 02.15.6495.001)  

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  87/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Αβραμίκου Αναστασία 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

 

1.  Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων 

 

5. Ενιαίο Φορέα Δράσεων 

6. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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