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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 46/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 293/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αριθ. 
159/17 µελέτης και κατάρτιση όρων 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια “Τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και 
παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό για τις ανάγκες του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου”». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 6 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
29877/46/1-12-2017 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) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

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

 
• Ο κ. Ν.Ανανιάδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
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. 30114/4-12-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ: α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών , β) έγκριση & κατάρτιση των 
όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια <Τροφίµων , 
αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου> συνολικού ποσού 62.895,05 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.13 % & 24%. 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
 Για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου µας απαιτείται η προµήθεια 
«Τροφίµων , αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό για τις ανάγκες του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και 
της Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου », µε χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προδιαγραφές που περιγράφονται στην  Μελέτη µε Α.Μ. 159/2017.  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: 

• Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων , Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Τον Ν. 3463/2016 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
όπως ορίζουν τα άρθρα 158 και 209. 

• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α΄),όπως ορίζουν τα άρθρα 58 και 72 . 

• Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 

• Το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών 
• Το Ν.3886/2010/Α’173 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της   Ελληνικής νοµοθεσίας µε 



την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) 
και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 
2007 (L335). 

• Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις». 

• Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), 
δηµόσιο λογιστικό & άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 µε 
την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

• Την Α.Μ. 159/2017 µελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆/νση  Κοινωνικής Πολιτικής (τµήµα Κοινωνικής Προστασίας) του ∆. 
Ν.Φ-.Ν. Χ και αφορά την προµήθεια  «Τροφίµων , αναλωσίµων ειδών 
και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς 
επιχείρησης του ∆ήµου» και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
παρούσης . 

• Την υπ' αρίθµ. 260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης και 
γνωµοδότησης των ενστάσεων . 

• Την υπ.΄αρίθµ. 287/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής. 

• Την υπ.΄αρίθµ. 195/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προµήθειας. Αναλυτικότερα, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την διενέργεια προµήθειας «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.). 

•  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. 

 
 
Παρακαλείται, η Οικονοµική Επιτροπή :  
  
 



 
α)  να εγκρίνει τις  Τεχνικές Προδιαγραφές  της µελέτης για την προµήθεια  
< Τροφίµων , αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό για τις ανάγκες του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και 
της Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου > συνολικού ποσού 62.869,05 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24% & 13%. 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλωσίµων 
ειδών,  το γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ν.Φιλαδέλφειας – 
Ν.Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου από 1/1/2018 και 
έως την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών και προκειµένου να µην µείνουν χωρίς τρόφιµα ευαίσθητες οµάδες 
όπως  παιδικοί σταθµοί, σίτιση, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.λ.π. , συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 62.869,05€ (µε Φ.Π.Α.) (Άρθρο 6, παρ. 
10/Ν.4412/2106). 
Τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στους επιµέρους 
ενδεικτικούς προϋπολογισµούς της µελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της διακήρυξης. 
 
 

β) να εγκρίνει και να  καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης : 

 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 . 

 
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. 46/2017 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:  
 

• Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων , Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Τον Ν. 3463/2016 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
όπως ορίζουν τα άρθρα 158 και 209. 

• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α΄),όπως ορίζουν τα άρθρα 58 και 72 . 



• Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 

• Το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών 
• Το Ν.3886/2010/Α’173 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της   Ελληνικής νοµοθεσίας µε 
την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) 
και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 
2007 (L335). 

• Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις». 

• Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), 
δηµόσιο λογιστικό & άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 µε 
την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

• Την Α.Μ. 159/2017 µελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆/νση  Κοινωνικής Πολιτικής (τµήµα Κοινωνικής Προστασίας) του ∆. 
Ν.Φ-.Ν. Χ και αφορά την προµήθεια  «Τροφίµων , αναλωσίµων ειδών 
και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς 
επιχείρησης του ∆ήµου» και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
παρούσης . 

• Την υπ' αρίθµ. 260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης και 
γνωµοδότησης των ενστάσεων . 

• Την υπ.΄αρίθµ. 287/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής. 

• Την υπ.΄αρίθµ. 195/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προµήθειας. Αναλυτικότερα, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την διενέργεια προµήθειας «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.). 

•  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. 



 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Α)  Εγκρίνει τις  Τεχνικές Προδιαγραφές  της µελέτης για την Προµήθεια 
«Τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και παροχή γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-
Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου», 
συνολικού ποσού 62.869,05 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24% & 13%). 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλωσίµων 
ειδών,  το γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ν.Φιλαδέλφειας – 
Ν.Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου από 1/1/2018 και 
έως την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών και προκειµένου να µην µείνουν χωρίς τρόφιµα ευαίσθητες οµάδες 
όπως  παιδικοί σταθµοί, σίτιση, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.λ.π. , συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 62.869,05€ (µε Φ.Π.Α.) (Άρθρο 6, παρ. 
10/Ν.4412/2106). 
 
Τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στους επιµέρους 
ενδεικτικούς προϋπολογισµούς της µελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της διακήρυξης. 
 
 

Β) Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την Προµήθεια «Τροφίµων, αναλωσίµων ειδών και 
παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του 
∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου» µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης : 

 Ι)  Την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά σε ακέραιες 
µονάδες επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου για τα  είδη παντοπωλείου, 
αρτοσκευασµάτων & ειδών ζαχ/κής, γάλακτος, άρτου, αναψυκτικών, νερών,  
Εξοπλισµού Κουζίνας και Αναλωσίµων ειδών και Βρεφικών Κρεµών. 

ΙΙ) 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, ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1  
 
Προϋπολογισµός –Χρηµατοδότηση 
  
Για το ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του,  στους παρακάτω κωδικούς του υπό έγκριση 
προϋπολογισµού του έτους 2018,ως εξής: 

 



1. Κ.Α.  15.6481.002 µε τη δέσµευση του ποσού των  8.792,75€ 
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 11.076,18 € 
Προµήθεια τροφίµων και αναλωσίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς. 

3. Κ.Α.  15.6699.004µε τη δέσµευση του ποσού των 20.340,62 € 
Προµήθεια τροφίµων για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο των  ∆οµών 
Παροχής Βασικών Αγαθών στα πλαίσια της Πράξης µε κωδ. ΟΠΣ  
5003609 

4. Κ.Α.  10.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 166,79 € Λοιπές 
πρόσθετες παροχές – Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

5. Κ.Α.  15.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των  500,36 € Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

6. Κ.Α.  60.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 833,94€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) 

7. Κ.Α.  20.6063.001 µε τη δέσµευση του ποσού των 4.447,68 € 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

8. Κ.Α.  30.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 1.031,92€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

9. Κ.Α.  35.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 1.779,07€ 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 

10. Κ.Α.  45.6063.004 µε τη δέσµευση του ποσού των 833,94€ Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (γάλα βάσει Σ.Σ.Ε.) 

11. Κ.Α.  70.6063.002 µε τη δέσµευση του ποσού των 667,16€Λοιπές 
πρόσθετες παροχές  (Λοιπά είδη συλλογικής σύµβασης -γάλα) 
 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας, η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα  ανέλθει έως το συνολικό 
ποσό των 10.699,95 € χωρίς ΦΠΑ. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 12.398,64 ευρώ, συµπ/νου ΦΠΑ 13% & 
24%. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον υπό ψήφιση προϋπολογισµό  εξόδων 
έτους 2018, και ειδικότερα τις  πιστώσεις των κάτωθι κωδικών ως εξής :  
 

• Κ.Α. 6662 (Προµήθεια ειδών τροφίµων Βρεφικού Σταθµού) κατά 
1.390,44ευρώ,  

• Κ.Α. 6663 (Προµήθεια ειδών τροφίµων για Παιγνιοθήκη) κατά 
196,67ευρώ,  

• Κ.Α. 6664 (Προµήθεια τροφίµων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 938,72 
ευρώ,  

• Κ.Α. 6473 (Έξοδα προµηθειών Κοινωνικού Παντοπωλείου) κατά   
9.601,61 ευρώ,  

• Κ.Α. 6661 (Παροχή σε είδος για το προσωπικό της επιχείρησης) 
κατά 271,20 ευρώ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2-Πληροφορίες 
 
Η παρούσα διακήρυξη, η µελέτη , καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες  
σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν ζητηθούν από το τµήµα προµηθειών του ∆ήµου έως 
και µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, στο 
τηλέφωνο 213-2049067, FAX: 21320-49071 , ή στο mail: tm_promithion@neafiladelfeia.gr.  
Θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους, από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ για ελεύθερη, άµεση 
και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισµού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.neafiladelfeia.gr 



Η προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των τευχών της ∆ηµοπράτησης (άρθρο 6 της 
παρούσης) στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών 
 
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 (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.  
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά 
για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτές 
προσδιορίζονται στην Α.Μ.   159/2017 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι 
στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4  - Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών   
 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας –Ν. 
Χαλκηδόνας (∆εκελείας 97 - 2ος Όροφος ) από την επιτροπή διαγωνισµού 
την....../ 12/2017 ηµέρα ........... Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 
10.00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.µ. 
 
Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων . 
 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 -  Επιτροπή διαγωνισµού  
 
 Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού ορίστηκε µε την  σχετική 
πράξη (260/2016) της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 
  
ΑΡΘΡΟ 6 - Τεύχη δηµοπράτησης  
 
Τα τεύχη δηµοπράτησης , τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της 
υπηρεσίας , είναι κατά σειρά ισχύος τα κάτωθι :  
 Α) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Ε) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - Γλώσσα 
 
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, 
καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην 
Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. 



Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 
υποβάλλονται στην Ελληνική. 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές 
Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, 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 
05-10-1961 (που κυρώθηκε µε τον Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα 
δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο Υπουργείο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ∆εκτοί στον διαγωνισµό  
 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα  
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
2.Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 
α. Την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
β. Την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 
γ. Την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 
3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
πλήρως ενήµερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους 
ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή 
του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην 
αποδεχθεί την προσφορά συµµετέχοντα, του οποίου οι αντιρρήσεις - 
επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 
4. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι 
αυτός είχε και έλαβε υπόψη τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 
5. Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη 
προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, ως 
αυτές προσδιορίζονται στην Α.Μ. 159/2017 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι 
στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. Η 
προµήθεια των ποσοτήτων των ειδών κάθε οµάδας θεωρείται ενιαία και οι 
προσφορές που αναφέρονται σε µέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. 
6. Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας , που έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως ορίζει το 
άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
 
Α) Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετάσχουν οφείλουν να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος-µέλος εγκατάστασής τους. 
- Στην Ελλάδα, το αρµόδιο ενιαίο εµπορικό µητρώο στο όποιο θα  πρέπει να 
είναι εγγεγραµµένοι οι οικονοµικοί φορείς είναι το Γ.Ε.ΜΗ. (ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ), όπως ορίζει ο N.3419 Γενικό Εµπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ Α' 
297/06-12-2005). 
 -Σε ό,τι αφορά αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, απαιτείται 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 ή συνεταιρισµού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για 
κάθε µεµονωµένο µέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο 
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: 
-       Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία 
δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το 
τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 
-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα 
επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή 
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 
- Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από 
τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της 
εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει 
νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.   
 
- Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν 
προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό. 
 

Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13-11-
17)ορίζεται οτι  µε την παρ.13 του άρθρου 107 του νόµου, προστίθεται 
άρθρο 79Α µετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της υπογραφής του Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) και εισάγεται πλέον η δυνατότητα 
υπογραφής του µόνο από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 

 1. Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το 
αρµοδίωςεξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης.  

 
Β) Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι 
αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν 
ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και 
χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών που 
απαιτείται να έχουν (ανά έτος), να είναι ίσος µε την εκτιµώµενη αξία της 
παρούσας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ,ήτοι 54.668,69 € (άρθρο 75 του Ν. 4412/16 
παρ. 3β).  



Να προσκοµίσουν δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών της 
εταιρείας , Ισολογισµό όταν πρόκειται για Α.Ε. ή  Ε3  (κατάσταση οικονοµικών 
στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα) όταν πρόκειται τόσο για φυσικά 
πρόσωπα όταν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, όσο και για τις εταιρείες Ο.Ε. 
ή Ε.Π.Ε.. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις που θα προσκοµίσουν θα αφορούν τις τρεις 
τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο ή αντίγραφο ή απόσπασµα 
του ισολογισµού των ετών που λειτουργούν εάν είναι λιγότερα των τριών ή 
κάθε άλλο στοιχείο που να τεκµηριώνει την χρηµατοοικονοµική επάρκεια του 
οικονοµικού φορέα. 
 
 
Γ) Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα , οι οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο 
επίπεδο ποιότητας. Για το λόγο αυτό, ζητείται να προσκοµίσουν βεβαιώσεις 
που να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόµοιες ποιοτικές και ποσοτικές 
προµήθειες που να παραδόθηκαν τα τελευταία τρία έτη, καθώς και 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των προς προµήθεια ειδών. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10-Επαγγελµατικά προσόντα 
 
Κατά την υποβολή προσφορών των συµµετεχόντων στον εν λόγω 
διαγωνισµό και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν. 4412/2016, 
άρθρο 79 παρ. 2, οι συµµετέχοντες καταθέτουν ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) , ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα 
µέρη , επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός φορέας  πληροί τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης , η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο ∆ήµος 
απαιτεί από τον προσωρινό µειοδότη , στον οποίο έχει αποφασίσει να 
αναθέσει τη σύµβαση να υποβάλει ενηµερωµένα τα σχετικά δικαιολογητικά , 
σύµφωνα µε τα άρθρα 79 του Ν. 4412/2016 και κατά περίπτωση το άρθρο 80.  

Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: 

Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν 
το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο 
κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα 
επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή 
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα 
ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της 
εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει 
νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν 
ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό: 
 



-Υπεύθυνη ∆ήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8) του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισµού), που θα δηλώνεται ότι: 
Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε. 
∆εν έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 
∆εν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο του επιβλήθηκε 
ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς (και 
καταλαµβάνει τον συγκεκριµένο διαγωνισµό). 
Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος 
    
Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής      ασφάλισης κύριας, για Έλληνες πολίτες και αλλοδαπά 
πρόσωπα και επικουρικής ασφάλισης µόνο για Έλληνες πολίτες, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νοµοθεσίας όσο και της 
νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του, τόσο η εταιρεία όσο και οι 
απασχολούµενοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος. 
 
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της 159/2017 
µελέτης της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής , ότι τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, να δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καµία απόκλιση από τους 
όρους της διακήρυξης ή εφόσον έχει αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις 
περιγράφει και  
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει τον χρόνο ισχύος 
της προσφοράς. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω 
δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11-Τρόπος κατάθεσης προσφορών και περιεχόµενό τους 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισµένο φάκελο. 
Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές των συµµετεχόντων υποβάλλονται, 
µέσα σε έναν κυρίως φάκελο καλά σφραγισµένο , ο οποίος θα φέρει τις 



κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΦΙΑΛ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨,  
Α.Μ. 159/2017 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κύριο 
φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 
Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 
Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς , 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/216. 
Όλοι οι φάκελοι της  προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα 
 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών, όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη. 
Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες 
στην Ελληνική και µόνον γλώσσα και σε κάθε περίπτωση νοµίµως 
µεταφρασµένα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12-Προσφερόµενη τιµή 
 
Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το Έντυπο που 
περιέχεται στη µελέτη «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. 
Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα 
δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. Προσφορά µε την οποία δίνεται τιµή σε 
συνάλλαγµα ή σε ρήτρα ανταλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή ή δεν δίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των 
συµβατικών τευχών της, ενιαία ή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών 
που προκηρύχθηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφερόµενες τιµές  είναι σταθερές και αµετάκλητες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης και για κανέναν λόγο ή αιτία υπόκεινται σε αναθεώρηση. 



Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 13-Εγγυήσεις 
 
Ο µειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης  
εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση και ο αναλογών 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος 
λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις 
(3) µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της προµήθειας.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύµβασης , όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης δύναται να εκδοθεί από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο ή από 
αναγνωρισµένη Τράπεζα ή ΤΣΜΕ∆Ε και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 -Ισχύς προσφορών  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για ενενήντα (90) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί 
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 90 ηµερών θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
Η προσφερόµενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 
   
ΑΡΘΡΟ 15-Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το § 4 της παρούσας, κηρύσσεται η 
λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Απαγορεύεται δε, για οποιονδήποτε 
λόγο, η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου. 
Μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της 
Επιτροπής συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του 
κυρίως φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς, κατά σειρά παράδοσης τους και γράφονται στα πρακτικά τα 
περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος 
αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό µονογράφονται 
κατά τη διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η 
συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει 



τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων, αποφασίζει δε γι’ αυτούς 
που τυχόν αποκλειστούν έχοντας υπόψη την παρούσα διακήρυξη και τη 
σχετική νοµοθεσία. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης 
ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε σχετική αιτιολόγηση. 
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις 
αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης, 
απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. 
Όσοι αποκλειστούν κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών συµµετοχής 
καλούνται να παραλάβουν αµέσως τους σχετικούς φακέλους που περιέχουν 
την τεχνική προσφορά , καθώς και την οικονοµική. Αν οι φάκελοι αυτοί δεν 
παραληφθούν από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν πλέον καµία αξία ή 
επίπτωση στη συνέχιση του διαγωνισµού.  
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, κατόπιν καθορισµού των 
διαγωνιζοµένων που έγιναν αποδεκτοί, συνεχίζει και µονογράφει ανά σελίδα 
τον φάκελο που περιέχει την τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από τα µέλη της 
Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία που θα 
καθοριστεί από αυτήν, παρουσία όσων εταιρειών οι τεχνικές προσφορές 
κριθούν τελικά αποδεκτές. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται να διενεργήσει τη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών σε µία συνεδρίαση , κατά το άρθρο 117 του 
Ν. 4412/2016  
Σηµειώνεται ότι αποδεκτές θα γίνουν οι εταιρείες εκείνες των οποίων οι 
τεχνικές προσφορές, εξεταζόµενες µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, θα ανταποκρίνονται στους όρους της ∆ιακήρυξης και ειδικότερα 
στις παραγράφους εκείνες που αναφέρονται στην οργάνωση, υποδοµή 
εµπειρία και τεχνικό εξοπλισµό της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Ο έλεγχος της 
τεχνικής προσφοράς µπορεί να γίνει και σε χρόνο που η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ορίσει, αφού έχει πριν ειδοποιήσει τους συµµετέχοντες. 
Στη συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών την ηµεροµηνία που έχει ορίσει. 
Ανάδοχος της εργασίας αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος που πληροί τα 
δικαιολογητικά, τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και έχει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπογράφονται από την αρµόδια Επιτροπή. 
Στη συνέχεια το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Οικονοµική 
Επιτροπή για τις κατά νόµων ενέργειές της. 
 
Αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 100, παρ.  4 του Ν. 4412/216 το 
οποίο αντικαθίσταται από το άθρο 107 του ν.4497/2017 αναφέρει τα 
εξής: 
 
“4. Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις 
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, 
κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συµβάσεις µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως 
διαδικασίας, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσµατα”. 
 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης - Ανακήρυξη µειοδότη  
 
Ο µειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ("προσωρινός 
µειοδότης") καλείται να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός  δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν , 
τα πιο κάτω αναφερόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο (Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού). 
Το κριτήριο κατακύρωσης για τους µειοδότες είναι η χαµηλότερη συνολική 
τιµή για τα προς προµήθεια υλικά. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν είναι τα 
εξής : 

Οι Έλληνες πολίτες: 
 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για τα ως άνω αδικήµατα. 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (π.χ. 
Πρωτοδικείο), τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοση 
τουλάχιστον τελευταίου εξαµήνου). 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει όλους του 
ασφαλιστικούς φορείς που είναι υπόχρεος. 
• Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν 
φορολογικές εκκρεµότητες και καµία οφειλή προς το δηµόσιο. 
• Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας-
Ν.Χαλκηδόνας {(απο την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου) 
tm_tamiaki@dimosfx.gr}. 
• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Οι αλλοδαποί: 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, που 
αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες 
πολίτες. 
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

• Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι 
υποψήφιοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί αντίστοιχα. 



• Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που αφορά παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας, οπως ορίζει το άρθρο 39, παρ. Α1 του Ν. 4488/2017 
και προστέθηκε στο άρθρο 73, παρ. 2 τοιυ Ν.4412/2016. 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή αναγκαστική διαχείριση, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
• Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆Σ, για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, που 
αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες 
πολίτες. 
 
• Στην περίπτωση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, υπόχρεοι 
στην προσκόµισή του είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι 
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές για τις 
Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο δ/νων Σύµβουλος για τις Α.Ε. καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆Σ. 
 
Οι Συνεταιρισµοί: 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου ή 
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, που 
αφορά τους Έλληνες πολίτες. 
• Τα δικαιολογητικά της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που 
αφορούν τους Έλληνες πολίτες, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς 
συνεταιρισµούς, της παραγράφου του παρόντος άρθρου, που αφορά τους 
αλλοδαπούς, και της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορά τα 
νοµικά πρόσωπα. 
• Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
• Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
• Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πρόσωπο 
που συµµετέχει στην ένωση. 
• Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του συµµετέχοντα προς 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
• Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται 
αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος ο συµµετέχων. 



• Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.  

 
 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων , οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν , µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία 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. 
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν 
φορολογικές εκκρεµότητες και καµία οφειλή προς το δηµόσιο, καθώς και 
βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας 
{(απο την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου) tm_tamiaki@dimosfx.gr}. 

 
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται 
για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία 
εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. 
• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο 
β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα όταν 
έχουν εκδοθεί από φορείς Γενικής Κυβέρνησης  
• Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας 
από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών γίνονται δεκτά 
ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
• Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος 
υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών, που 
ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. 
 
γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
 
  Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται αυτός που θα πληροί τις ως άνω 
προϋποθέσεις, καθώς και των άρθρων 9, 10 της παρούσης διακήρυξης και θα 
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. Εάν περισσότεροι 
του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. 
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία , 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής , απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη . 
Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές ( 
απόκλιση µεγαλύτερη  του 50% από τις τιµές της µελέτης ) , οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης Για το 



σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως 
οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων , τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς. 
∆εν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς 
αναδόχους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17- Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την 
προσφορά ως εµπιστευτικών 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του , τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι .Η έννοια της πληροφορίας 
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου     
 
ΑΡΘΡΟ 18-Ενστάσεις 
 
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού , 
της πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστικών πράξεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής , υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν 
οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (Α/147/88-2016). 
Αναλυτικότερα: 
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  

Συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά την ένσταση κατά της διακήρυξης και 
σύµφωνα µε το άρθρο 107 του ν.4497/2017 που τροποποιεί το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016: 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται 
µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
2. Η ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 107 του ν.4497/2017 που τροποποιεί το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016, υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 
µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 
παράγραφος 11.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  



3. Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων  που υποβάλλονται , 
συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο , η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
ενστάσεων. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του 
στην Οικονοµική επιτροπή. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερµένους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 
δεκτές. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε 
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19 -Ανακοίνωση κατακύρωσης-Υπογραφή Σύµβασης 
 
1.Στον µειοδότη που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση , που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
Α) Το είδος  
Β) Την ποσότητα  
Γ) Την τιµή  
∆) Το δήµο για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία . 
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.Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο 
της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα . 
3. Ο µειοδότης 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.  
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό µειοδότη , η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα , εάν υπάρχει , σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό 
µειοδότη .Στην περίπτωση που η πληρωµή στον πάροχο 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 . 
5. Εάν ο µειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικό 
συµβουλίου , ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού .       
 
ΑΡΘΡΟ 20- Χρόνος Παράδοσης Προµήθειας - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη 
παράδοση  . 
 
 Ο χρόνος παράδοσης θα γίνει τµηµατικά ή  ύστερα από σχετική ειδοποίηση 
της υπηρεσίας µετά  την  υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση παραλαβή 
θα διεξαχθεί τµηµατικά για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά στην δική της έδρα,  
εντός ορίων του ∆ήµου µας,  κατόπιν οδηγιών του τµήµατος που συνέταξε την 
µελέτη.  
Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται , καθώς και καθυστέρηση του 
χρόνου παράδοσης. Οι παραλαβές υλικών θα γίνονται από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 65,παρ.1 του Ν.3852/2010). 
 



Αν κατά την παραλαβή βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της 
σύµβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφεροµένων 
χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να 
καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιµο για χρήση, ο προµηθευτής θα είναι 
υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να προβεί στην αντικατάσταση όλης 
της ακατάλληλης ποσότητας µέσα σε προθεσµία που θα ορίσει η επιτροπή. 
Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσµία αυτή τότε επιβάλλεται 
στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του υλικού. 
Σε περίπτωση που τα προς προµήθεια είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα, όπως ορίζει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 
 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήµου ή σε 
ανωτέρα βία , η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας παρατείνεται για τόσο 
χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήµου ή από ανωτέρα βία 
κώλυµα του αναδόχου , ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για 
την καθυστέρηση αυτή  . 
 
ΑΡΘΡΟ 21      
 
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου  
 
1.Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες 
µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος όπως ορίζει το 
άρθρο 191 του Ν.4412/2016. 
2. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης , κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη 
ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως 
γίνεται µνεία των διατάξεων  του  άρθρου 191 του Ν. 4412/2016 και η οποία 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει 
να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη 
προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που 
απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση   των ενεργειών ή 
εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος και πάντως όχι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών. 
3. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό 
της ,ο ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.              
     
ΑΡΘΡΟ 22 
Λοιπές εγγυήσεις 
 
Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα υπό 
προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη.  
 
Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.  
                                                   

 

 
 



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  293/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

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

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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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  
12. Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου 

 
 

                    
           

 
 
 
 


