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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πετρούπολη, 12/2/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ.Πρωτ: 2057    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Σίμος Ευάγγελος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή  

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€),  για την  προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ, για το γάλα των εργαζομένων και  ειδών 

διατροφής για τις ανάγκες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ,  όπως αυτές προδιαγράφονται στη μελέτη 3/2016 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, μέσω σύναψης σύμβασης 

διάρκειας ενός έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 335.057,57 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, είδη κρεοπωλείου, 

είδη οπωροπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

 Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 

προσφέρει ανά κατηγορία τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της υπ αριθμ 3/2016 μελέτης. Η 

δαπάνη για την προμήθεια που αφορά:  

1. Τους Παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και το γάλα εργαζομένων του Δήμου 

Πετρούπολης προϋπολογίζεται στο ποσό των 178.794,37 ευρώ συν Φ.Π.Α. 13% & 

23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 204.558,24 ευρώ, η οποία προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 

2.  Τη ΔΗΚΕΠΕ  του Δήμου προϋπολογίζεται στο ποσό των 108.305,83 ευρώ συν 

Φ.Π.Α. 13% & 23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 130.499,33 ευρώ, η οποία 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. 
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Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις : 

 Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος    Κανονισμός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. 

Π. Ο. Τ. Α.)». 

 Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και  

 ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

 Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας  και άλλες διατάξεις 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του  ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε  

 σύµβαση  εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

 οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της  αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική  ανάρτηση νόµων και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   

διοικητικών   και   αυτοδιοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες  διατάξεις». 

 Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των 

Νόμων  4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες 

διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  8 5   Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική 

Ανάπτυξη, την   Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση 

οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.», 

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014),  

 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
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Τομέα - Τροποποίηση  Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις. 

 Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

 Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

 «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του 

Υπουργείου  Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής. 

 Την αριθμ. 14/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών, γάλατος 

εργαζομένων του Δήμου και ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ. 

 Την αριθμ. 44/2015 Απόφαση της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ σχετικά με την έγκριση της  

Προμήθειας  ειδών διατροφής για τα κυλικεία και τις αθλητικές δραστηριότητες 

της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  

 

Άρθρο 2 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 

α)  Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

β)  Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

γ)  Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας (Τεχνική έκθεση). 

δ)  Ο Προϋπολογισμός προσφοράς 

στ)  Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
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Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση προμήθειας 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε για το ποσό των 204.558,24 € (διακόσιες τέσσερις  

χιλιάδες πεντακόσια  πενήντα οκτώ € και είκοσι τέσσερα λεπτά), 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του Δήμου του έτους 2016 και 2017 με Κ.Α. 60-6481.0001, 15-6481.0011, 15-

6063.0004, 20-6063.0004, 30-6063.0003, 35-6063.0003, 45-6063.0003 και 70-

6063.0002  

Η προμήθεια για τη ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  προϋπολογίσθηκε για το ποσό των 130.499,33  (εκατόν 

τριάντα χιλιάδες τετρακοσία ενενήντα εννιά ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)  

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. οικονομικού έτους 2016 με τους παρακάτω Κ.Α. ως εξής: Κ.Α. 

04.00.6472.02 Κ.Α. 04.00.6621.01 Κ.Α. 04.00.6621.03 Κ.Α. 04.00.6621.05 Κ.Α. 

04.00.6621.06 Κ.Α. 04.00.6621.07 Κ.Α. 04.00.6621.09 Κ.Α. 04.00.6630.03  

Άρθρο 4 

Συμβατικό ποσό όσον αφορά τα τρόφιμα 

Το ποσό στο οποίο θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικό και δε δεσμεύει το Δήμο ή 

τη ΔΗΚΕΠΕ. Υπάρχει πιθανότητα διακύμανσης, ανάλογα με τις τιμές των τροφίμων και 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας στην ποσότητα αυτών. 

Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ομάδες 1, 2, 3, 4 και 5 ως εξής: 

 Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός - Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη. Τ.Κ. 

13231 

 Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Ξάνθου & Μακρυγιάννη 74, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231 

 Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Θράκης 5, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

 Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Αναπαύσεως 31, Τ.Κ. 13231 
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 Ε' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Μ. Αλεξάνδρου 50, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231 

 ΣΤ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 62 & Μυστρά, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

 Ζ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 65-67 & Ναυαρίνου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231 

Ομάδα 6 ως εξής: 

 Αμαξοστάσιο Δήμου Πετρούπολης – Τέρμα Αναπάυσεως, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

 Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Αναπαύσεως 31, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 

 

Ομάδα 7 ως εξής: 

 Α' ΚΑΠΗ – Κωνσταντινουπόλεως και Βούτσαλη, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Β' ΚΑΠΗ – Κρήτης και Δωδεκανήσου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Γ' ΚΑΠΗ – Τσακάλωφ και Γραβιάς, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Δ' ΚΑΠΗ – Σουλίου 144, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

Ομάδα 8 έως 15, ως εξής: 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η μεταφορά των τροφίμων θα 

γίνεται και με ειδικά μέσα μεταφοράς, το οποίο αποδεικνύεται με την προσκόμιση της 

άδειας κυκλοφορίας. 

1. Για τα είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου η εντολή προμήθειας 

θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη έκαστης εβδομάδας και ο ανάδοχος οφείλει  να 

εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων 

τη Δευτέρα της εβδομάδας που έπεται της εντολής και μέχρι τις 08:30 π.μ., στους 

χώρους των Παιδικών Σταθμών. Σε περίπτωση που η ημέρα παράδοσης συμπέσει 

με αργία η παράδοση θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για τα είδη κρεοπωλείου και τα είδη κυλικείου ΚΑΠΗ ο ανάδοχος οφείλει  να 

εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ με την παραγγελθείσα ποσότητα 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εντολή της προμήθειας.  

Ειδικότερα, για την προμήθεια γάλακτος και αρτοσκευασμάτων, ο εφοδιασμός θα 

γίνεται αυθημερόν και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα σημεία παράδοσης όπως αυτά 

αναφέρονται στην αριθμ.3/2016 μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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Ο ανάδοχος της ομάδας 6 (γάλα εργαζομένων) υποχρεούται να τοποθετήσει, χωρίς 

περαιτέρω χρέωση, ικανό αριθμό ψυγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου (Τέρμα 

Αναπαύσεως) και στον Δ' Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό (Αναπαύσεως 31) , 

προκειμένου να τοποθετείται το γάλα χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος αλλοίωσης 

του.  

2. Τα είδη αρτοποιείου θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, τα είδη 

οπωροπωλείου πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την 

προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να μην 

έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, 

πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης 

της κατανάλωσης τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα 

αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

3. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.  

4. Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή 

και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία 

πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

περί μεταφοράς τροφίμων.  

5 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών για τις ανάγκες της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ θα γίνεται 

τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.. Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης οποιασδήποτε ποσότητας προϊόντων (μερικής ή συνολικής), 

καθορίζεται σε πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του 

αναδόχου και αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης. Αν υπάρξει 

αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης μπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 33 της Υ. Α. 11389/93. Η παράδοση των προϊόντων 

θα γίνεται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.. 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα και ευθύνη του αναδόχου 

σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα 

για τα προϊόντα που απαιτείται να διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα 

σάντουιτς ή τα παγωτά στην κατάλληλη θερμοκρασία για το κάθε προϊόν. Ο ανάδοχος 

της προμήθειας έχει την ευθύνη να διαθέσει τους απαιτούμενους ψυκτικούς θαλάμους 

για τη διάθεση των προϊόντων, που θα εγκατασταθούν στα κυλικεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., 

καθώς και την υποχρέωση εγκατάστασης, συντήρησης ή αντικατάστασής τους σε 

περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας εντός μίας ημέρας από τότε που θα έρθει 

σε γνώση αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
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Επίσης, ο ανάδοχος των προϊόντων που απαιτούν τη χρήση συσκευών για την 

παρασκευή τους, όπως είναι το pop – corn, τα nachos,καφές κλπ υποχρεούνται να 

διαθέσουν τις απαιτούμενες μηχανές και τα εξαρτήματά τους (π.χ. δοσομετρητές, 

σέσουλες, θερμοθάλαμους βιτρίνες, θερμαντήρες με αντλία για τυρί nachos, μηχανή για 

άλεση καφέ κ.λπ.) στα κυλικεία. 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα  με το (α) εδάφιο της 1ης 

παραγράφου του άρθρου 157 του Ν4281/2014με , ορίζεται σε ποσοστό 2% της 

προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Για την εγγύηση συμμετοχής ως 

προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζόμενου . Σε περίπτωση που η προσφορά 

του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες 

ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων.  

Αναλυτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την κάθε ομάδα είναι:  

 

ΟΜΑΔΑ 1 934,29 € 

ΟΜΑΔΑ 2' 425,24 € 

ΟΜΑΔΑ 3' 338,40 € 

ΟΜΑΔΑ 4' 88,72 € 

ΟΜΑΔΑ 5' 433,80 € 

ΟΜΑΔΑ 6' 1.204,14 € 

ΟΜΑΔΑ 7' 151,29 € 

ΟΜΑΔΑ 8΄ 170,73€ 

ΟΜΑΔΑ 9΄ 905,85€ 

ΟΜΑΔΑ 10΄ 369,06€ 

ΟΜΑΔΑ 11΄ 243,90€ 

ΟΜΑΔΑ 12΄ 146,34€ 

ΟΜΑΔΑ 13΄ 162,60€ 

ΟΜΑΔΑ 14΄ 97,56€ 

ΟΜΑΔΑ 15΄ 70,06€ 
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ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση 

συμμετοχής για περισσότερες από μια ομάδες.  

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς λήξει, ο Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

3. Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι 

ομάδες των υπό προμήθεια ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 

απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 

είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

6. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με το (β) εδάφιο της 1ης 

παραγράφου του άρθρου 157 του Ν4281/2014.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή 

παραλαβής.  

8. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

9. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
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Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

10. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν 4281/2014. 

 

Άρθρο 7 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού (διακήρυξη) : 

 Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα 

σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή 

αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 

της σχετικής αίτησης. 

 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) 

τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 

παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της 

σχετικής αίτησης. 

 Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 

τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα 

αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, 

εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
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ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

 Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 

μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 

απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 

ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,που ασκούν εμπορικό ή 

βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και από το αντικείμενο 

των δραστηριοτήτων τους, βάση του πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου, προκύπτει 

ότι στον κύκλο εργασιών τους ανήκει και η παραγωγή ή εμπορία και διάθεση των προς 

προμήθεια προϊόντων. 

Άρθρο 9 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό : 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής.   

 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από 

τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε 

αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α 

για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
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Άρθρο 10 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα 

που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα 

σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προµηθευτή. 

 

Άρθρο 11 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
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A. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με 

την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 

δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13ΦΕΚ120 /Α/29-

5-2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ 2677 Β’ /16-10-2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως 

επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, 

κατά το άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης. 

 (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράστης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 19.1.1998 σελ.1), 

της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ 2), της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 

316 της 27.11.1995, σελ. 48), της νομιμοποίησης 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 την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 

της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001 σελ. 76), 

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 χρεωκοπίας. 

(3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης.  
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Όσα από τα πιστοποιητικά της ανωτέρω περίπτωσης (2) δεν εκδίδονται από αρμόδια 

Δικαστική ή Διοικητική Αρχή στην Ελλάδα, θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή ενώπιων Δικαστικής ή 

Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου, στην οποία θα αναφέρεται και ο σκοπός 

για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η δήλωση (συμμετοχή σε διαγωνισμό)    

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό.  

(6)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης.   

(7) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

β. Οι αλλοδαποί: 

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται  τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 

παρόντος, αντίστοιχα. 

(2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 
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(3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

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 καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (2) του εδαφίου α 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (2) του εδαφίου α της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου. 

(2)Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1)(3) και (4) του εδαφίου α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς ή αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

(3)Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

 

 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

-Aπό ένορκη βεβαίωση, του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, . 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 προμηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής 

του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 

– ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών  του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 Η συμμετοχή ενώσεων προμηθευτών στο διαγωνισμό διέπεται και από τις διατάξεις του 

άρθρου 8 της 11389/93 Υ.Α.. 

 Προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί και από κοινοπραξία 

προμηθευτών η οποία δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή σε περίπτωση 

μη κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή. 

 Στον παρόντα διαγωνισμό, απαγορεύεται, με ποινή αποκλεισμού του, κάποιος να 

εκπροσωπεί περισσότερες της μιας εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών ή να συμμετέχει 

χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, 

συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες οι 

προσφορές αυτού, εκτός αν στο μεταξύ, αυτός, αποσύρει τις προσφορές του, εκτός μίας 

με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης απαγορεύεται η ατομική 

συμμετοχή στο διαγωνισμό υπαλλήλου εταιρείας ή ειδικού συμβούλου ο οποίος 

αμείβεται από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο, όταν η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στο 

διαγωνισμό. 

 Σε περίπτωση μη αποδοχής όρων της διακήρυξης (παρ. 5 του άρθρου 12 της 11389/93 

Υ.Α.), πρέπει να κατατεθεί δήλωση όπου θα αναφέρονται ρητά τα σημεία εκείνα της 

Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται, τόσον ο 

διαγωνιζόμενος, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων 

προκειμένου να αξιολογηθούν. 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά)Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.Οι 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
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ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

B. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

1. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή 

για το κάθε προσφερόμενο προϊόν και ρητή αναλυτική δήλωση για τη 

συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 

της αριθμ. 3/2016  μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

διακήρυξης. 

2. Δήλωση για τον ελάχιστο χρόνο που ο προσφέρων θα διατηρήσει ανοικτή 

την προσφορά του και που με ποινή απόρριψης της προσφοράς δεν μπορεί 

να είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δύο (2) 

μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο ένα (1) μήνα, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να 

έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 

ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των ορών 

της παρούσας διακήρυξης (μετά των προσαρτημάτων της) και ότι 

αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.  

4. Τη χώρα προέλευσης και Παρασκευής των ειδών που προσφέρουν. 

5. Το εργοστάσιο, το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω 

δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Μετά τη σύναψη της σύμβασης 
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δεν επιτρέπεται η 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 Δημοτικού Συμβουλίου. 

Παρασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 

προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

 

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι  

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
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Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου.  

 

Γ. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα ελαιόλαδα , 

είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το 

αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Ελαιόλαδο Παρθένο = 5,15 € ανά λίτρο 

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 10% για το παρθένο ελαιόλαδο. Στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς  5,15 € - (5,15Χ10%)= 4,64 €. 
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη 

της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής 

υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 

στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

 

Άρθρο 12 

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 συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ΄ 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. 

 

 

 

Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), και στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-

10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ : 19/2/2016 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 08/04/2016 

11:00πμ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 30/03/2016             

ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται   η 08/04/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ                      

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 14 

Προσφορά για τμήμα της προμήθειας 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν επιμέρους ομάδες της 

προμήθειας, αρκεί να είναι σε θέση να καλύψουν όλη την ποσότητα για τη 

συγκεκριμένη ομάδα, όπως αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 

που περιέχεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

 

Άρθρο 15 

Αποσφράγιση προσφορών 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Αξιολόγηση Προσφορών – 

Ανάδειξη μειοδότη – Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης – 

Κατακύρωση διαγωνισμού 

 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο 

σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) προβαίνει στην 

αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

1.1. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών και ώρα 12:30 μ.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι 

συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 

αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

1.2. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών 

τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει το 

σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 
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1.3. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και 

νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου 

των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις 

τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

1.4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 

του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν 

αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα 

εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί 

φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν 

ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

1.5. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή 

αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο, μετά την άπρακτη παρέλευση 

του χρόνου υποβολής ενστάσεων, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή 

για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του 

διαγωνισμού.  

1.6. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική 

Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 

ηλεκτρονικά στο σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 

συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

1.7. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή 

κατά το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για 

το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί 

κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση 

του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
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1.8. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και 

οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 

περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 

με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το 

σύστημα 

1.9. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά 

την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της 

διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το 

κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό 

πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και 

επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η οριστική 

κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην οικονομική επιτροπή για 

τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 

τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

2.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού ως αναφέρονται στους όρους 

της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

2.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση 

της ΕΔΔ. 

2.3. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η 

χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την ομάδα 

στην οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον . Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον 

υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή ή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εκ 

των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

2.4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με 

χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 

προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά 

την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής απόφασης καθώς και του πρακτικού 
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της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο σύστημα. Κατά την 

ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι 

συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία 

αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία 

για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

2.5. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που 

υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 

Άρθρο 16 

Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή, 

απαράβατους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και 

εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 

τμήματα της προμήθειας. 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
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Άρθρο 17 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 18 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο ή για τμήμα της προμήθειας με 

βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Ειδικά για τα ελαιόλαδα , είδη οπωροπωλείου, 

είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), ως προσφορά με 

χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό έκπτωσης στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν. 3438/2006, λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή.  

 

Άρθρο 19 

Ενστάσεις - προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, 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 και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 
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γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την 

παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α.. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 

λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 

Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι 

και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

αντιστοίχου 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 όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται 

τελικά.  

γ. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές 

κατά εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  για τους λόγους και με 

την διαδικασία που προβλέπεται από  το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 

/A’)  «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με 

την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 

51)  μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία 

που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε 

μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή 

βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης 

«περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως 

κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  
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Άρθρο 20 

Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 

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

γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά 

περίπτωση, μπορεί να προτείνει: 

α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προφέρει ο προμηθευτής. 

β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 

μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες  προσφορές ή την διενέργεια 

κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι 

διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό 

όργανο γνωμοδοτεί για: 

α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας 

του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης. 

γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,  

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

παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 21 

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι 

παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας 

ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
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Άρθρο 22 

Σύμβαση 

1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 

είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε 

(5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της 

συμβάσεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση αυτής. 

2. Η σύμβαση/εις προμήθειας θα ισχύσει/ουν από την ημερομηνία λήξης της 

υφιστάμενης/ων αντίστοιχης/ων σύμβασης/εων 

3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή τη 

ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 

Υ.Α., καταρτίζεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που 

την συνοδεύουν και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω. 

4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση που αφορά τις ομάδες 1-7 θα 

υπογραφεί από το Δήμαρχο και για τις ομάδες 8-15 από τη ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. 

5. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπή Αξιολόγησης. 

6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που 

παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

7. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται σε ένα έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα παράτασης για 2 μήνες από τη λήξη τους 

χωρίς υπέρβαση της συνολικής δαπάνης της προμήθειας. 
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Άρθρο 23 

Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως 

καθορίστηκε σε προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την 

προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 ΥΑ.. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ.2, του άρθρου 27 της 

παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 

Άρθρο 24 

Παραλαβή των τροφίμων  

 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η 

συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο 

άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο. 

3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης των τροφίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από 

μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν 

ανήκουν στον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία 

πραγματικής προσκόμισης των ειδών χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό 

διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν 

ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

τις ποσότητες των τροφίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή 

Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα 

στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
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αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του 

προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Υπηρεσίας και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική 

απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η 

αποθήκη της Υπηρεσίας εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους 

τροφίμων και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής στην Υπηρεσία, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με 

ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν: 

α. Το τρόφιμο κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις 

προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το τρόφιμο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται 

όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που 

αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί 

παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση 

της δευτεροβάθμιας Επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που 

προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 
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Άρθρο 25 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας 

των τροφίμων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που 

να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος 

δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο 

προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που απορρίφθηκε 

μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση 

του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίμων και 

την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, 

επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 

Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν 

επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των 

τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται 

πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε 

δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το 

παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 

παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 

επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των τροφίμων  που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 

περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 

της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.  
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Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα 

υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν 

παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο 

προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να 

προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

 

Άρθρο 26 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπή Αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται 

σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 

11389/1993 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).        

                  

Άρθρο 27 

Εγγυήσεις ποιότητας 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα 

τρόφιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες 

και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για 

κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει 
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την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα 

τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το 

μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% 

της αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3,Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων,  προκλήθηκαν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 

αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 

ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα 

σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί 

να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να 

καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 

προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες. 

    4.Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, 

κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Άρθρο 28 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες  

κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 

πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή 

τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Η χορήγηση προκαταβολής δεν 

προβλέπεται. 

Άρθρο 29 

Άλλα στοιχεία 

1. Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε ομάδας τροφίμων, κατά παρέκκλιση αυτής που 

ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
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2. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε  

ομάδας τροφίμων που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως 

κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε ομάδα τροφίμων, 

ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

3. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

4. Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 3/2016 μελέτης της Δ/νσης 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 30 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική 

νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Άρθρο 31 

Δημοσίευση της παρούσης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.petroupoli.gov.gr. 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

                                                             Πετρούπολη,  12/2 /2016 

           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

        ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

http://www.petroupoli.gov.gr/

