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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35ης/2016 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης  655/2016  

   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
∆ιάθεση πίστωσης ποσού 40.138,60€ σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6481.18 και του Κ.Α. 
15.6481.16, έγκριση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της 102/2016 Μελέτης της 
∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
Προµήθεια Τροφίµων («Είδη 
Οπωροπωλείου» - «Είδη Αρτοποιείου -
Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς 
Σταθµούς» και «Είδη Αρτοποιείου -
Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ») 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2016, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 28920/03-10-2016 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 6. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ  

Α Π O Ν T E Σ 
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 

Προσελεύσεις: Ουδείς. 

Αποχωρήσεις:  Ουδείς. 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 29422/06-10-2016 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & 
∆ιαχείρισης Υλικού της ∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Με τη ∆ιακήρυξη 10781/13-04-2016, προκηρύχθηκε ∆ιεθνής Hλεκτρονικός διαγωνισµός για 
την Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χαλανδρίου (Παιδικοί Σταθµοί-
ΚΑΠΗ - Πρόγραµµα «Αθλητική Κατασκήνωση» - Κοινωνικό Παντοπωλείο), 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 259.666,74 € µε ΦΠΑ. 
Κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (31-05-2016) στον ως άνω 
διαγωνισµό, που διεξήχθη ηλεκτρονικά, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 23328, κατέθεσαν προσφορά οι εταιρείες:  

1. ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. (∆ΙΡΟ) – ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΡΗ 328, Ν. ΙΚΟΝΙΟ (ΠΕΡΑΜΑ ) – Τ.Κ. 
18863 ΤΗΛ. 210 4009370/FAX 210 40009559, AΦΜ 094475700, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
2. KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. – ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΤΗΛ. 2741032700/FAX 
2741032703, EMAIL: kpalace@otenet.gr 
3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – Α.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1 – 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  - ΤΗΛ/FAX 210 6815065, ΑΦΜ 112147502, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
4. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΣ – 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΤΗΛ. 210 6138542/FAX 210 6137187, ΕΜΑΙL: 
melalex@acci.gr 
5. ΓΚΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – CATERING – AN∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 23, ΤΚ 
15234 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΤΗΛ. 210 6812765/FAX 210 6834590, AΦΜ 023091020 ∆ΟΥ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

Την 6η-06-2016 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ∆ικαιολογητικών και 
Τεχνικών Προσφορών, που υποβλήθηκαν στον 23328 συστηµικό αριθµό ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού της ∆ιακήρυξης 10781/13-04-2016, σύµφωνα µε το αριθµ. 1/6-6-2016 
πρακτικό (Νο 1) της αρµόδιας επιτροπής.  
Οι ως άνω προσφέρουσες εταιρείες προσκόµισαν σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη στην Υπηρεσία 
εντός τριών εργάσιµων ηµερών, φάκελο µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους που δεν 
έφεραν ψηφιακή υπογραφή. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης, έκανε αποδεκτή µόνο την προσφορά της εταιρείας 
KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο µε αριθµ. 1/6-6-
2016 πρακτικό της επιτροπής. 
Κατά του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα ενστάσεις 
από τους κατωτέρω διαγωνιζόµενους:  

1. ένσταση Ανδρέα Σκουριά αρ.πρωτ.: 20166-7.7.2016  
2. ένσταση  Αποστολόπουλου Γεράσιµου αρ.πρωτ.: 20167-7.7.2016  
3. ένσταση της εταιρείας «∆ιρο Αφοί Μαντούβαλοι Α.Ε.» αρ.πρωτ: 20169-7.7.216  

Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού εξέτασε λεπτοµερώς τις υποβληθείσες ενστάσεις, συνέταξε το 
από 11/07/2016 πρακτικό Νο 2, βάσει του οποίου εισηγήθηκε:  
Α) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) των 
εταιρειών Αφοι Μαντούβαλοι Α.Ε. (∆ΙΡΟ), «Korinthian Palace Catering A.E»,   
Ανδρέα Σκουριά και Αποστολόπουλου Γεράσιµου και 
Β) Την επανάληψη του διαγωνισµού «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Χαλανδρίου» ως προς τις οµάδες:  
ΟΜΑ∆Α   2: «Είδη οπωροπωλείου», προϋπολογισµού 14.998,64 € και  
ΟΜΑ∆Α   4: «Είδη αρτοποιείου ζαχαροπλαστικής» προϋπολογισµού 22.435,16 €  
ΟΜΑ∆Α   7: «Είδη αρτοποιείου ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ » προϋπολογισµού 2.741,79 €,   
διότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
παρεκκλίνουν, προκειµένου για τα τµήµατα των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι 
µικρότερη των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό   
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των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 
τµηµάτων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της 
προµήθειας τροφίµων ανέρχεται στο ποσό των 259.666,74 € µε ΦΠΑ. Το ποσό που πρέπει να 
δηµοπρατηθεί είναι 40.138,60 €, το οποίο αφενός δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
αξίας όλων των τµηµάτων, αφετέρου η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των 
80.000,00 €. (Πράξη 115/2016 VII Τµήµα του Ελ. Συν). 
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 120 παρ. 2 του Ν.4412/2016, ως χρόνος έναρξης της 
διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
απλοποιηµένης προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Επειδή η Προµήθεια Τροφίµων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών 
επιβάλλεται η προκήρυξη του διαγωνισµού για τα «Είδη Οπωροπωλείου» - «Είδη Αρτοποιείου 
- Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς» και «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής 
για τα ΚΑΠΗ» µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, λόγω έναρξης ισχύος από 8-8-
2016 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς το δηµοπρατηθέν ποσό δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης για:   
1. Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 40.138,60 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.18 
ποσού 14.998,64 € και του Κ.Α. 15.6481.16 ποσού 25.139,96 € µε τίτλο Προµήθεια 
Τροφίµων («Είδη Οπωροπωλείου» - «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς 
Σταθµούς» και «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ»). 
2. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της 102/2016 µελέτης που συνέταξε η ∆/νση 
Κοινωνικής Μέριµνας. 
3. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού. 
      

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα  

 
1) Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 40.138,60 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.18 
ποσού 14.998,64 € και του Κ.Α. 15.6481.16 ποσού 25.139,96 € µε τίτλο Προµήθεια 
Τροφίµων («Είδη Οπωροπωλείου» - «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς 
Σταθµούς» και «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ»). 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 

2) Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της 102/2016 µελέτης που συνέταξε η ∆/νση 
Κοινωνικής Μέριµνας. 

3) Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την Προµήθεια Τροφίµων («Είδη 
Οπωροπωλείου» - «Είδη Αρτοποιείου -Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς» και 
«Είδη Αρτοποιείου -Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ»), ως κατωτέρω: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Ανήκει στη διακήρυξη µε  αριθµό …./2016) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.138,60 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.18 µε ποσό 14.998,64 € και 
τον Κ.Α. 15.6481.16 µε ποσό 25.139,96 € και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
προϋπολογισµό του έτους 2016 του ∆ήµου και συνολικά έχει ως εξής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 03221200-8 13.273,13 1.725,51 14.998,64 

2 
ΑΡΤΟΠΟΙΑ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

15612500-6 21.851,16 3.288,80 25.139,96 

      
 ΣΥΝΟΛΟ:  35.124,29 5.014,31 40.138,60 

                                                 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης. 
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο 
της παρούσης. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής: 
Α) Είτε µε κατάθεσή τους ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την ηµέρα και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι την………. Ηµέρα……… και από ώρα 10:00π.µ. έως 
10:30π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 
Β) Είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη δ/νση: ∆ήµος Χαλανδρίου, Αγ. 
Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.15234, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την ……. /……/ 2016 και ώρα 14:00 
µ.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και 
επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί.  
∆ε λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία 
είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον ∆ήµο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές 
θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το 
αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  
 
 

ΑΔΑ: 7ΗΤΤΩΗΔ-ΥΥ4



 5 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από 
αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του 
διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η 
ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι 
στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά 
το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 
επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του 
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας.  
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/1984(Α΄188). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα 
αναγράφονται ευκρινώς:                             

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
γ. Ο τίτλος της σύµβασης. 
δ Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών) 
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.                                

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:  
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος 
παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του 
παρόντος παραρτήµατος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 
αναφερόµενα κατωτέρω: 
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
1. αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς (12 µήνες) 
2. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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3. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 
∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι: 
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/ 
841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος. 
• ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
µελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα 
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000. 
• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν. 3691/2008. 
• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυµάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013. 
 Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους        δεν τελούν σε 
κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (β) της   παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν 
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καµία 
από τις λοιπές αναφερόµενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις 
οποίες ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλεισθεί από µια δηµόσια σύµβαση. 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας 
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ΓΕΜΗ, ορίζοντας 
ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν 
(ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
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προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση( δεν  αφορά  
συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισµό 
από διαγωνισµούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµόδιου για θέµατα 
καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, 
το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό 
αυτό διάστηµα. 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισµός λειτουργεί 
νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 
µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 
• ∆ηλώνεται ότι 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. 
∆.1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 
• Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το 
άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  έγγραφη 
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή  
∆.2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών  προσώπων: 
• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού 
προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, 
για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 
διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 
καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της 
κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε 
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα 
αναφέρει: 
i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα 
αναφέρονται ονοµαστικά, 
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης 
στην εκτέλεση της προµήθειας, 
iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για 
το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 
και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 
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viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που 
προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση 
αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, 
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης. 
Ε. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως: 
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο 
από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα 
αντίστοιχα ΦΕΚ. 
2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρείας. 
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 
3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά 
που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και 
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 
ηµεδαπούς. 
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 
που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 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. Η υποχρέωση αυτή 
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
4. Για φυσικά πρόσωπα: 
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  ΄καθώς   και τις 
µεταβολές του. 
5 .Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
► ∆ιευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  µπορεί να φέρουν  ηµεροµηνία εντός 
του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και  απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφουν: 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
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δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Σηµείωση1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί µη έκδοσης τελεσίδικης 
καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήµατος Β' της παρούσας. 
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 
λειτουργίας συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου 
(ΗΑCCP) ή ISO 22000:2005 (Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των 
Τροφίµων) από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς για την Υγιεινή και την 
Ασφάλεια των Τροφίµων σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΕ 93/43/ΕΟΚ η οποία 
εναρµονίζεται µε την Ελληνική Νοµοθεσία µε την υπ’ αριθµ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ η 
οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1219/4-10-2000, και απευθύνεται σε όλους τους 
επαγγελµατίες που ασχολούνται µε την παρασκευή, µεταποίηση, παραγωγή, 
συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή, διακίνηση και τη προσφορά προς 
πώληση ή τη διάθεση των τροφίµων και γενικά µε τη διαχείριση τροφίµων 
(Πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα βάσει του Ν.4250/2014). 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι Τεχνικές προδιαγραφές των υπό 
προµήθεια ειδών. 
Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε συµπλήρωση από τους 
συµµετέχοντες των εντύπων των οικονοµικών προσφορών των οµάδων 1,2 και 3. Για την 
οµάδα 1 (Είδη Οπωροπωλείου) δίνεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και για την οµάδα 
2 (Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς) και την 
οµάδα 3 (Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ) δίνεται τιµή µονάδος. 
Επίσης όλες οι τιµές των προσφορών (µονάδος και ποσοστού έκπτωσης) θα 
αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. 
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και 
εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Στον φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια 
Επιτροπή. 
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην 
οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».  

ΑΔΑ: 7ΗΤΤΩΗΔ-ΥΥ4
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Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», 
θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι 
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο   σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), 
παρουσία των προσφερόντων / συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  
2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 
ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνική 
Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά".  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής.  
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν 
αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης 
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων 
µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 
προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
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Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος προµηθειών, κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, ο αρµόδιος 
υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα 
(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, 
τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις 
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν 
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούµενα κατά 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
Σηµειώνεται ειδικά ότι: 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού 
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του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα 
αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. 
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 
κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Ο ∆ήµος (µέσω του τµήµατος προµηθειών) κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
κ.λπ., επί αποδείξει. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του 
παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες 
ποσότητες από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 
103 και 106 του Ν.4412/16. 
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Σχέδιο συµφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 
«∆΄» αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της 
προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί 
διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
προµηθευτή. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι 
της παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. 
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 
αρµόδιο όργανο, 
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη, 
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γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά, µετά την ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων από την Επιτροπή παραλαβής της 
Υπηρεσίας, που εκτελεί την προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 
προµηθευτή είναι: 
α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 
β) Πρωτόκολλο  ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος . 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση 
τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση) 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του Ν.4412/16, 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, (ήτοι του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης. 
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 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.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για δέκα τέσσερις (14) µήνες. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 
της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/16. 
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα Γ΄. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
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. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονοµικής επιτροπής), η 
οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 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 
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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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της 
οποίας τους κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 
που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών. 
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο τµήµα πρωτοκόλλου της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο 
παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται 
στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην 
Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η  παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά 
που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στο Νοµό Αττικής αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ 
τους. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
του ∆ήµου.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου.  
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 
επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγµατος των προσφεροµένων 
ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας 
τους. Η κατάθεση δείγµατος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια επιτροπή. 
Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που 
κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα 
απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος και θα αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 
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Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί, κατ΄ελάχιστο 12 ηµέρες πριν την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού, στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Ολόκληρη η µελέτη και η διακήρυξη θα αναρτηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού που διατηρεί ο ∆ήµος Χαλανδρίου 
www.halandri.gr - εφηµερίδα της υπηρεσίας-Προκηρύξεις διαγωνισµών. 
Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανήκει στη διακήρυξη …/2016) 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, 
που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και 
για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε 
περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α 
' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που 
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς, ήτοι 12 µήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η Οικονοµική Επιτροπή  κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   -        
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η Προµήθεια Τροφίµων («Είδη 
Οπωροπωλείου»-«Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς» και 
«Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ»). Στο διαγωνισµό µπορούν να 
υποβληθούν προσφορές για µία ή περισσότερες οµάδες τροφίµων. Οι προσφορές, επί ποινή 
αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε οµάδας (1 – 3) 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

      

ΟΜΑ∆Α 1:  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 
ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
Κριτήριο: Χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας -ποσοστό 

έκπτωσης         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

TΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια (τµχ.) ΤΕΜ. 1024 0,35 € 358,40 € 

2 Άνιθος (δεµ.) ∆ΕΜ. 200 0,27 € 54,00 € 

3 
Αχλάδια πάκαµς εισαγωγής 

(kgr) 
KGR 103 1,83 € 188,49 € 

4 Αχλάδια κρυσταλία (kgr) KGR 725 1,27 € 920,75 € 

5 Βερύκοκα (kgr) KGR 195 0,98 € 191,10 € 

6 Καρότα (kgr) KGR 870 0,61 € 530,70 € 

7 Καρπούζι (kgr) KGR 265 0,33 € 87,45 € 

8 Κολοκυθάκια (kgr) KGR 238 0,88 € 209,44 € 

9 Κρεµµυδάκια φρέσκα(kgr) KGR 96 1,05 € 100,80 € 

10 Κρεµµύδια ξερά (kgr) KGR 1074 0,65 € 698,10 € 

11 Λάχανο (kgr) KGR 526 0,35 € 184,10 € 

12 Λεµόνια (kgr) KGR 875 0,70 € 612,50 € 

13 Μαϊντανός (δεµ.) ∆ΕΜ. 149 0,27 € 40,23 € 

14 Μαρούλια ΤΕΜ. 400 0,35 € 140,00 € 

15 Μήλα Στάρκιν (kgr) KGR 1040 0,97 € 1.008,80 € 

16 Μπανάνες (Kgr) KGR 1174 1,26 € 1.479,24 € 

17 Ντοµάτες (Kgr) KGR 1200 0,88 € 1.056,00 € 

18 Πατάτες (Kgr) KGR 5508 0,58 € 3.194,64 € 

19 Πεπόνια (Kgr) KGR 225 0,73 € 164,25 € 

20 
Πιπεριές πράσινες χονδρές 

(Kgr) 
KGR 102 1,31 € 133,62 € 

21 Πορτοκάλια Φ. (Kgr) KGR 620 0,63 € 390,60 € 

22 Πορτοκάλια Χ. (kgr) KGR 250 0,64 € 160,00 € 

23 Πράσσο (kgr) KGR 70 1,01 € 70,70 € 

24 Ροδάκινα (kgr) KGR 210 1,14 € 239,40 € 

25 Σέλινο (δεµ.) ∆ΕΜ. 226 0,97 € 219,22 € 

26 Σκόρδα (κεφ.) ΚΕΦ. 238 0,27 € 64,26 € 

27 Σπανάκι KGR 435 0,88 € 382,80 € 

28 Φασολάκια φρέσκα KGR 233 1,38 € 321,54 € 

29 
Πιπεριές κόκκινες 
Φλωρίνης(kgr) 

KGR 36 2,00 € 72,00 € 

   ΣΥΝΟΛΑ  13.273,13 € 

     ΦΠΑ 13% 1.725,51 € 

    
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 14.998,64 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 
14.998,64 € 
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      ΟΜΑ∆Α 2:  ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ CPV:(15612500-9) 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  
ΜΕ ΦΠΑ 13% 
Υποοµάδα 2.1 - Κριτήριο : Χαµηλότερη τιµή σε 
τιµές µονάδος   

  

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ψωµί σύµµικτο (kgr) KGR 10400 1,60 € 16.640,00 € 

2 
Κουλούρια Θεσσαλονίκης 

(kgr) 
ΤΕΜ. 910 0,45 € 409,50 € 

3 
Ψωµί φρέσκο τόστ φόρµας 
( συσκευασία 400-410 gr) 

ΤΕΜ. 516 1,41 € 727,56 € 

   ΣΥΝΟΛΑ  17.777,06 € 

   ΦΠΑ 13% 2.311,02 € 

 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ –  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 20.088,08 € 

      

  

ΟΜΑ∆Α 2:  CPV:15612500-9)  
ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ    

ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΜΕ ΦΠΑ 24% 
Υποοµάδα 2.2 - κριτήριο: Χαµηλότερη τιµή σε 

τιµές µονάδος        

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κουραµπιέδες (kgr) KGR 24 10,00 € 240,00 € 

2 Μελοµακάρονα (kgr) KGR 15 10,00 € 150,00 € 

3 Τσουρέκια (kgr) KGR 90 9,50 € 855,00 € 

4 Βασιλόπιτα (kgr) KGR 10 8,50 € 85,00 € 

5 Παγωτίνια KGR 55 9,80 € 539,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ  1.869,00 € 
   ΦΠΑ 24% 448,56 € 

 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 2.317,56 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ   22.405,64 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ & 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  37.404,28 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ  
Οπωρολαχανικά 
• Να είναι Α κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της  
κατηγορίας. 
• Να µην είναι χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Να είναι στο 
κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
• Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη, φρέσκα, απαλλαγµένα από ζιζάνια και τα λαχανικά 
χωρίς µαραµένα φύλλα. 
• Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας, καθώς και ο τόπος 
παραγωγής. 
• Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών οπωροπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του 
Π∆203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων. 
2. ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
Ψωµί 
• Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεµάχια του ενός ή µισού κιλού ή 350 γραµ. λευκό ή 
µαύρο, παρασκευασµένες από σιτάρι που να έχουν ψηθεί την ίδια ηµέρα της διάθεσης.  
• Ο άρτος που θα προσκοµίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίµων και ποτών.  
• Η παράδοση από το προµηθευτή να γίνεται µε το προϊόν µέσα σε χάρτινες σακούλες. 
• Πάντα θα πληροί τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. 
 

  
ΟΜΑ∆Α 3: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΑΠΗ CPV15612500-6 
Κριτήριο : Χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδος - ΦΠΑ 24% 

   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βουτήµατα (KGR) KGR 20 9,73 € 194,60 € 

2 Κουλουρακια ( KGR ) KGR 20 8,00 € 160,00 € 

3 Κουραµπιεδες KGR 20 10,00 € 200,00 € 

4 Μελοµακάρονα ( KGR ) KGR 20 10,00 € 200,00 € 

5 

Τσουρέκια                  
 (Τεµάχια των 250-300gr σε 

ατοµική σφραγισµένη συσ/σια. 
ΤΕΜ. 350 2,00 € 700,00 € 

6 Βασιλόπιτα KGR 5 8,50 € 42,50 € 

7 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ                    
(Σε ατοµική σφραγισµένη 

συσκευασία) 
ΤΕΜ. 300 1,00 € 300,00 € 

8 Λουκανικοπιτάκια ΚΙΛΑ 17 12,00 € 204,00 € 

9 Τυροπιτάκια ΚΙΛΑ 17 12,00 € 204,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ  2.205,10 € 

   ΦΠΑ 24% 529,22 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 2.734,32 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ ΚΑΠΗ 

 
2.734,32 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 40.138,60 € 
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Είδη ζαχαροπλαστικής 
• Κουλούρια ανά κιλό, τσουρέκια ανά κιλό, βουτήµατα ανά κιλό, κουραµπιέδες ανά κιλό, 
µελοµακάρονα ανά κιλό, βασιλόπιτες ανά κιλό και τεµάχιο, χωρίς τρίµµατα. 
Η τροφοδοσία των ειδών θα γίνεται σε µέρες, ώρες και στο σηµείο που θα ορίσει ο ∆ήµος 
Χαλανδρίου. 
Η τροφοδοσία των ειδών της κατηγορίας του οπωροπωλείου θα γίνεται σε µέρες, ώρες και 
στα σηµεία, που θα ορίσει ο ∆ήµος Χαλανδρίου και του  ψωµιού  θα γίνεται ηµερησίως 
παράδοση. 

Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγµατα, προκειµένου να ελεγχθούν από την αρµόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, τότε ο διαγωνιζόµενος οφείλει εντός 5 
ηµερολογιακών ηµερών από την ειδοποίηση να τα προσκοµίσει. Στην περίπτωση που η 
επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την εταιρεία 
δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος 
και θα αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 
Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί 
Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται 
από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 
λειτουργίας συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (ΗΑCCP) ή ISO 
22000:2005 (Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων) από 
κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίµων 
σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΕ 93/43/ΕΟΚ η οποία εναρµονίζεται µε την Ελληνική Νοµοθεσία µε 
την υπ’ αριθµ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1219/4-10-2000, και 
απευθύνεται σε όλους τους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε την παρασκευή, µεταποίηση, 
παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή, διακίνηση και τη προσφορά προς 
πώληση ή τη διάθεση των τροφίµων και γενικά µε τη διαχείριση τροφίµων (Πρωτότυπα ή 
ευκρινή αντίγραφα βάσει του Ν.4250/2014). 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Τα αναφερόµενα στο άρθρο 2ο είδη, θα παραδοθούν στα εξής κτίρια: 

• 1ο΄ Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, Ηρώδου Αττικού 39 
• 2ο΄ Τµήµα Προσχολικής Αγωγής , Ανδρέα Κάλβου 16 
• 3ο΄ Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, Κνωσου &Ακαρνανίας 
• 4ο΄ Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, Κίρκης & Μίνωος 8 
• 5ο΄ Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, Πρωτέως 20 
• 6ο΄ Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, Γαλήνης 55 
• Α΄ ΚΑΠΗ, Καραολή ∆ηµητρίου 2 & 25ης Μαρτίου 
• Β΄ ΚΑΠΗ, Ιλιάδος 23 
• Γ΄ ΚΑΠΗ, Ταϋγέτου 19 & Μεσσηνίας 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
∆ήµου και µετά από ανάλογο γραπτό αίτηµα των Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ, µε 
υποχρέωση του Προµηθευτή να παραδώσει άµεσα, εντός των επόµενων - από την αποστολή 
του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - τριών ηµερών, τα αναγραφόµενα είδη. 
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 
χρονικού διαστήµατος, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 
παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ηµέρες από την 
παραγγελία. 
Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή στα ανωτέρω κτίρια 
των Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ. 
Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προµηθευτή µετά από την αποστολή ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρµόδιους προς τούτο υπαλλήλους των Παιδικών Σταθµών και των 
ΚΑΠΗ. 
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Η λήψη του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προµηθευτή. Το τιµολόγιο 
συνοδευόµενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προµηθευτή στο Τµήµα 
Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, στον 3ο όροφο του κτιρίου 
όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ∆ήµου  (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου). 
Η παρακολούθηση της προµήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 
για λογαριασµό των οποίων εκτελείται η συγκεκριµένη προµήθεια. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί 
εγκαίρως τα προϊόντα και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
Τα προϊόντα που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ακατάλληλα, θα επιστραφούν στον 
προµηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει άµεσα. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2016) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
ΟΜΑ∆Α: 
ΠΡΟΣ 
∆ΗΜΟ ……………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 
                                                                 (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄» 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/2016) 
∆ηµόσια Σύµβαση Προµήθειας …………............................................................................. 
Στην Αθήνα σήµερα ....................., ήµερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 
αφενός ο  ∆ήµος Χαλανδρίου, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ.Γεωργίου 
30 µε Α.Φ.Μ. 090191830 και ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, και εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο 
Συµεών (Σίµο) Ρούσσο και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη 
στοιχεία) ή η εταιρεία ................. µε την επωνυµία «....................................................» 
µε δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ......, τηλ. 
................., φαξ ..............., µε Α.Φ.Μ. .................... & ∆.Ο.Υ. ...................... και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. .......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), 
που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της 
εταιρείας και µε το από .............. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), 
συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.………. απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α.∆.Α. κατακυρώθηκε 
στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια …………………………………, και στην τιµή της 
οικονοµικής του προσφοράς ………………... 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η προµήθεια …………………………….., σύµφωνα 
µε τον πίνακα που ακολουθεί (συµπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν στα εξής κτίρια: 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
∆ήµου και µετά από ανάλογο γραπτό αίτηµα των …………………του ∆ήµου , µε υποχρέωση του 
Προµηθευτή να παραδώσει άµεσα, εντός των επόµενων - από την αποστολή του ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – τριών(3) ηµερών, τα αναγραφόµενα είδη. 
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 
χρονικού διαστήµατος, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 
παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ηµέρες από την 
παραγγελία. 
Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή στα ανωτέρω κτίρια. 
Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προµηθευτή µετά από την αποστολή ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρµόδιους προς τούτο υπαλλήλους των Παιδικών Σταθµών και των 
ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Η λήψη του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προµηθευτή. Το τιµολόγιο 
συνοδευόµενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προµηθευτή στο Τµήµα 
Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, στον 3ο  όροφο του κτιρίου 
όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (Αγίου Γεωργίου 30). 
Η παρακολούθηση της προµήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 
για λογαριασµό των οποίων εκτελείται η συγκεκριµένη προµήθεια. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί 
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
Τα προϊόντα που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ακατάλληλα θα επιστραφούν στον 
προµηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει άµεσα. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά, µετά την ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων από την Επιτροπή παραλαβής της 
Υπηρεσίας, που εκτελεί την προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 
προµηθευτή είναι: 
α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος . 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση 
τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προµηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και θα 
αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας …………………………. θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 .  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 
α) να παραλάβει το προϊόν, 
β) να παραλάβει το προϊόν µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύµβασης, 
γ) να απορρίψει το προϊόν  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 
όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 
ορισθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόµο αρµόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα 
στη σύµβαση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις του ∆ήµου . 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ∆ήµο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συµβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιµοποιηθεί από 
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόµενες υποχρεώσεις. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 
τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια 
των ειδών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητηµάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει 
ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειµένου να προβαίνει σε σχετική 
επικοινωνία µε τον εκπρόσωπο της Αρµόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 
προµήθεια. 
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7. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση του ∆ήµου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, για ένα(1) έτος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν.4412/16, 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και Κοινοτική Νοµοθεσία κάθε 
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στο Νοµό Αττικής αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε δύο όµοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του ∆ήµου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ». 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά 
που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στο Νοµό Αττικής αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 
                                                                 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 655/2016. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

        
        Χαλάνδρι, 17/10/2016 

                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 
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