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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. 13ης/2016 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 235/2016  

   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
∆ιάθεση πίστωσης ποσού 259.666,74 
€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
της υπ΄ αριθµ. 19/2016 µελέτης της 
∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Χαλανδρίου (Παιδικοί 
Σταθµοί – ΚΑΠΗ – Πρόγραµµα 
«Αθλητική κατασκήνωση» - Κοινωνικό 
Παντοπωλείο) 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 9864/04-04-2016 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, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Γ. Λυµπεράτου)  
  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς 
 
Αποχωρήσεις:  Ουδείς 
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Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης 
(Ε.Η.∆.) θέµα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του 
Ν.3852/10.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το ενέκριναν οµόφωνα.  
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 4ο Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης θέµα είπε ότι: 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθµ. 10294/07-04-2016 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & 
∆ιαχείρισης υλικού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
Με την υπ’ αριθµ. 94/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η προµήθεια 
τροφίµων για τις ανάγκες της ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής (Σίτιση Νηπίων Παιδικών 
Σταθµών), της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας (ΚΑΠΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο) και της 
∆/νσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς (Αθλητικές κατασκηνώσεις 2017) Παιδικοί 
σταθµοί-Κ.Α.Π.Η. - Πρόγραµµα «Αθλητική κατασκήνωση» - Κοινωνικό Παντοπωλείο) και 
προκειµένου να υλοποιηθεί η προµήθεια πρέπει να διενεργηθεί διεθνής ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισµός.  
Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον Π.Υ. έτους 2016 της οποίας ο προϋπολογισµός ανέρχεται 
στο ποσό των 244.790,12€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και συγκεκριµένα στους κάτωθι κωδικούς:  
Κ.Α. 15.6481.14  «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»  µε 
το ποσό των 102.310,10€  
Κ.Α. 15.6481.15 «Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου» (Παιδικοί Σταθµοί – ΚΑΠΗ) µε το ποσό 
των 67.335,83€ 
Κ.Α. 15.6481.16 «Προµήθεια ειδών Αρτοπωλείου» (Παιδικοί Σταθµοί - ΚΑΠΗ) µε το ποσό των 
25.176,95€ 
Κ.Α. 15.6481.18 «Προµήθεια Οπωρολαχανικών» (Παιδικοί Σταθµοί) µε το ποσό των 
14.998,64€ 
Κ.Α. 15.6481.19 «Προµήθεια ειδών Κρεοπωλείου» µε το ποσό των 19.998,02€ 
Κ.Α. 15.6481.20 «Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου» (Παιδικοί Σταθµοί) µε το ποσό των 
14.970,58€ 
καθώς και στον υπό κατάρτιση Π.Υ. έτους 2017 της οποίας ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο 
ποσό των 14.876,63€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 15.6481.17 «Προµήθεια 
φαγητού και εµφιαλωµένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση 2017». 
Κατ’ εφαρµογή του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012 καταχωρήθηκε (πρωτογενές 
αίτηµα) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ) από τη ∆/νση 
Κοινωνικής Μέριµνας και έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)“ 
16REQ004162977”.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) οι προµήθειες των ∆ήµων 
διενεργούνται µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υ.Α. 11389/93). Με την παρ. 1 του  άρθρ. 3 
του ΕΚΠΟΤΑ, ορίζεται ότι ο τρόπος εκτέλεσης των προµηθειών καθορίζεται µε απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής (νυν Οικονοµικής Επιτροπής). 
Σύµφωνα µε τα: άρθ.  3 παρ. 1 και  άρθ. 4 παρ. 4 του   ΕΚΠΟΤΑ καθώς και του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» ορίζεται ότι µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
επιτροπής (νυν Οικονοµικής Επιτροπής) εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προµηθειών  και καταρτίζονται οι όροι διακήρυξης.  
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1.δ του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
προβλέπεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού. 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχουν  συνταχθεί οι προβλεπόµενες Προτάσεις  Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΠΑΥ), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
καταχωρήθηκαν µε α/α 559/17-3-2016, 560/17-3-2016, 561/17-3-2016, 562/17-3-2016, 
563/17-3-2016, 564/17-3-2016, 565/17-3-2016, 566/17-3-2016, 567/17-3-2016 στο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων έτους 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και την 
εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆. 113/10 στους 

ΑΔΑ: ΩΠΝΚΩΗΔ-ΠΔΡ



 3 

∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. 
Οικονοµικών. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης για: 

1. Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 259.666,74€ για την αντιµετώπιση της δαπάνης 

για την εκτέλεση της ως άνω προµήθειας. 

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 19/2016 µελέτης που συνέταξε η ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

3. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 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) τη συζήτηση του Ε.Η.∆. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του 
Ν. 3852/10. 
 
2) την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 259.666,74€ για την εκτέλεση της προµήθειας 
τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χαλανδρίου (Παιδικοί Σταθµοί – ΚΑΠΗ – Πρόγραµµα 
«Αθλητική κατασκήνωση» - Κοινωνικό Παντοπωλείο). 
Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον Π.Υ. έτους 2016 της οποίας ο προϋπολογισµός ανέρχεται 
στο ποσό των 244.790,12€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και συγκεκριµένα στους κάτωθι κωδικούς:  
Κ.Α. 15.6481.14  «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»  µε 
το ποσό των 102.310,10€  
Κ.Α. 15.6481.15 «Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου» (Παιδικοί Σταθµοί – ΚΑΠΗ) µε το ποσό 
των 67.335,83€ 
Κ.Α. 15.6481.16 «Προµήθεια ειδών Αρτοπωλείου» (Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ) µε το ποσό των 
25.176,95€ 
Κ.Α. 15.6481.18 «Προµήθεια Οπωρολαχανικών» (Παιδικοί Σταθµοί) µε το ποσό των 
14.998,64€ 
Κ.Α. 15.6481.19 «Προµήθεια ειδών Κρεοπωλείου» µε το ποσό των 19.998,02€ 
Κ.Α. 15.6481.20 «Προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου» (Παιδικοί Σταθµοί) µε το ποσό των 
14.970,58€ 
καθώς και στον υπό κατάρτιση Π.Υ. έτους 2017 της οποίας ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο 
ποσό των 14.876,63€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 15.6481.17 «Προµήθεια 
φαγητού και εµφιαλωµένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση 2017». 
Κατ’ εφαρµογή του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012 καταχωρήθηκε (πρωτογενές 
αίτηµα) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ) από τη ∆/νση 
Κοινωνικής Μέριµνας και έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) “ 
16REQ004162977”.  
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχουν  συνταχθεί οι προβλεπόµενες Προτάσεις  Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΠΑΥ), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
καταχωρήθηκαν µε α/α 559/17-3-2016, 560/17-3-2016, 561/17-3-2016, 562/17-3-2016, 
563/17-3-2016, 564/17-3-2016, 565/17-3-2016, 566/17-3-2016, 567/17-3-2016 στο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων έτους 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και την 
εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆. 113/10 στους 
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∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. 
Οικονοµικών. 
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
3) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 19/2016 µελέτης που συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
 
4) Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χαλανδρίου (Παιδικοί Σταθµοί – ΚΑΠΗ – 
Πρόγραµµα «Αθλητική κατασκήνωση» - Κοινωνικό Παντοπωλείο), ως κατωτέρω: 
 
ΑΡΘΡΟ1ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνολικός  προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 259.666,74€  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
προϋπολογισµό του έτους 2016 και του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού έτους 2017 του 
∆ήµου και συνολικά έχει ως εξής : 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 15800000-6 128.685,79 18.910,22 147.596,01 
2 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 03221200-8 13.273,13 1.725,51 14.998,64 
3 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 15221000-3 13.248,30 1.722,28 14.970,58 

4 ΑΡΤΟΠΟΙΑ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

15612500-6 21.914,36 3.262,60 25.176,96 

5 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 15100000-9 
15111000-9 

37.210,56 4.837,38 42.047,94 

6 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ 15894400-5 12.262,50 2.614,11 14.876,61 

      
 ΣΥΝΟΛΟ:  226.594,64 33.072,10 259.666,74 

 

Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της µελέτης δεν δεσµεύουν το 
∆ήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανοµή των αναφερόµενων ποσών 
στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό, για την προµήθεια των τροφίµων, είναι ενδεικτική και θα 
γίνεται σταδιακά και µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ2ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης  
3. H   19/2016 µελέτη  
4. Η προσφορά του αναδόχου 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 

…………………… ………………ηµέρα……….. 
και ώρα 15:00µ.µ. 
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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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

4.1 Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται : 
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
β. Οι συνεταιρισµοί και 
γ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως 
αντικείµενο εργασιών την εµπορία και διακίνηση των υπό προµήθεια προϊόντων κατά 
περίπτωση. 
δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών 
 
4.2 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ – 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία 
εγγραφής. 
 
α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το 
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 χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης 
Κρατικών Προµηθειών 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δε διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, 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. 
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•         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. 
 
4.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές 
παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί 
για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται 
ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, 
το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται 
εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα 
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό 
προµήθεια ειδών, ως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόµενη µελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η 
προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα που συµµετέχει 
ο διαγωνιζόµενος. 
 

 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” και (β) ένας 
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”. 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 
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. 
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3. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 
 
4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά“ περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της 
προσφοράς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 
σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω . 
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α)Για τους Έλληνες πολίτες: 
 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 
6 της ∆ιακήρυξης. 
 
2. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει: 
α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
β) Για αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.                                                                                                                 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου είναι:  
- φυσικά πρόσωπα 
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι. 
 
3.  Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη   
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης  απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό  άλλη  ανάλογη διαδικασία που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την  ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, µπορεί να προσκοµιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου ή Πρόξενου. 
 
Συγκεκριµένα: 
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Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης. 
 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους 
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για 
το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
 
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε 
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
• αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 
ασφάλισης, 
• αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 
• σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
 
6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για 
κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
3, 5 και 6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι ( 6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, 
το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. 
 
Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 
 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που 
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αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. 
 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 
(3) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
 
6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των 
φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
 
Γ.  Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται 
για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. . 
 
∆.  Για τους συνεταιρισµούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) , (4) , (5) και (6) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 
 
Ε.  Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις 
Κοινοπραξίες: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση.  
2.       Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική αρχή. 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ . 
4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν 
στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί 
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
Στ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό τα ακόλουθα : 
1. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρίας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως 
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για τους διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και 
Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων 

ΑΔΑ: ΩΠΝΚΩΗΔ-ΠΔΡ



 10 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου. 
 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών µε 
αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται: 
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος από 
τον ζητούµενο (120 ηµέρες) 
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιµων προς χρήση σε χώρους που θα 
υποδείξει ο ∆ήµος κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι 
µεγαλύτερος από τον ζητούµενο ( εντός τριών (3) ηµερολογιακών  ηµερών  ) 
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώµατα ή 
δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς τους 
χρόνους που αναλαµβάνει να τα πραγµατοποιήσει. 
-    Ότι  όλα τα υπό προµήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριµένων εταιριών 
ευρείας κατανάλωσης µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύµφωνα 
µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και 
τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας 
κατώτερης ποιότητας προϊόντων . Η µεταφορά των προϊόντων  πληροί τους όρους του 
«Κώδικα Τροφίµων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία των 
υπό προµήθεια  ειδών να είναι κατάλληλη για τρόφιµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Υπεύθυνη∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα ή δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 
- ∆εν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητήθηκαν. 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι οµάδες ή η οµάδα 
των ειδών για τα οποία συµµετέχει στο διαγωνισµό.  
 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν 
έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή εφόσον έχει αποκλίσεις 
να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί προκειµένου να αξιολογηθούν 
από την επιτροπή.  
 
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:  
α) Η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προσφεροµένων ειδών  
β) Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόµενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα 
παράγει ο ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  
γ) Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόµενα είδη, µερικά ή ολικά, σε δικό τους 
εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, 
υποχρεούνται να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του 
εργοστασίου όπου θα παραχθούν τα είδη, µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την 
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εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον προµηθευτή 
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 
δ) Σε περίπτωση και µόνο κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη, τα παράγει µεν τρίτος, είναι 
όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, 
ο συµµετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται την εκτέλεση της 
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του και β) ότι τα 
προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην 
ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προµηθευτεί καθώς είναι ευχερής η προµήθειά τους. (βλ. 
Ελ.Συν. Απ. 2721/14 Τµ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.) 
 
Επίσης οι υποψήφιοι προµηθευτές οφείλουν να προσκοµίσουν τα εξής: 
- 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. και 
- ΙSO 9001:2008 (Πιστοποίηση Συστήµατος Ποιότητας) 
 
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
συµµετοχής ή η µη προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του 
ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο 
διαγωνιζόµενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο. 
Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους 
φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την 
κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες 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 (ΦΕΚ 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 (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281). 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην 
ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της 
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο ( 2 ) επί τοις % της προϋπολογισθείσας 
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δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014),  της  οµάδας  ή των οµάδων  
τροφίµων για τις οποίες  θα δώσουν προσφορά οι ενδιαφερόµενοι . 
Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που  θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, για  
κάθε  οµάδα   τροφίµων  αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 1 (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ) 

52.282,41 1.045,65 

ΟΜΑ∆Α 2 (ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ) 

13.273,13    265,46 

ΟΜΑ∆Α 3 (ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ) 

13.248,30    264,97 

ΟΜΑ∆Α 4 (ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ) 

19.685,26    393,71 

ΟΜΑ∆Α 5 (ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ) 17.697,36    353,95 
ΟΜΑ∆Α 6 (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΗ)   5.777,38    115,55 
ΟΜΑ∆Α 7 (ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΠΗ) 

  2.229,10      44,58 

ΟΜΑ∆Α 8 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ») 

12.262,50    245,25 

ΟΜΑ∆Α 9 (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

70.626,00 1.412,52 

ΟΜΑ∆Α 10 (ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

19.513,20    390,26 

 
                                                                                                                                                                                                                
 
-Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µία ή 
περισσότερες οµάδες , τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 
 
-Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο 
Χαλανδρίου, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη 
διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
-Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το 
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’όψιν. 
-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για 120 ηµέρες από την ηµέρα του διαγωνισµού. Εγγύηση που 
αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
-Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε 
το (τρία) 3 επί τοις % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1β 
του Ν. 4281/2014). 
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Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 
του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93). 
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, κατά δύο (2) µήνες. 
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 
1β του Ν.4281/2014. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 
 
2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 
 
3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
περιλαµβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
συγκεκριµένα : 
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας (∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής). β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 
(1) Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
της µελέτης. 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ,τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά 
για κάθε µέλος της. 
 
4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων 
(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως δωρεάν ») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
            Συγκεκριµένα, η τεχνική προσφορά (επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf), 
προκειµένου να είναι άµεσα αξιολογήσιµη, πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τον τρόπο, την 
τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές 
προδιαγραφές» της 19/2016 µελέτης της υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας και να αναφέρει υποχρεωτικά τη µάρκα (ή/και την εµπορική ονοµασία) των 
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προσφεροµένων ειδών ή τον παραγωγό ή τον προµηθευτή και την χώρα προέλευσης των 
προσφεροµένων  ειδών . 
 
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από 
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) 
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Χαλανδρίου. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
          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. 
 
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά 
αρχεία pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη 
εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
 
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε 
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 
∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
  
9.     Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της 
προσφοράς. Συγκεκριµένα:. 
α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η 
οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. 
β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο 
οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
10. 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. Στη συνέχεια, 
το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
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ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
            Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως 
τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την 
αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για τις οµάδες των τροφίµων που προσφέρουν επί 
της προϋπολογισθείσας τιµής της εκάστοτε οµάδας.  
Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης 2% επί της 
τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) για την οµάδα 2 (είδη οπωροπωλείου για 
τους Παιδικούς Σταθµούς) προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.273,13 € χωρίς ΦΠΑ 13%. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα 
συµπληρωθεί ως τιµή προσφοράς 13.273,13 - (13.273,13 x 2%) = 13.007,67 €. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,  σε µορφή pdf. 
Για την τελική τιµή µετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόµενα 
σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 8 της παρούσας. 
 
11. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
12. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής 
υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
13. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε 
την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων 
που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 
απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  
 
14. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση 
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
15. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
 
16. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε 
έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς 
στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
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17. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, 
θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
 
18. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
19. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και 
µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 
20. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο 
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 
 
21. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
22. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
 
23. 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. Από το σύστηµα παρέχεται η 
σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη 
των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και έχουν χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις 
εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
24. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 
ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
25. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες 
ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 
Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΙΜΕΣ 
 
 1. Για τα είδη κατεψυγµένα λαχανικά, είδη οπωρολαχανοπωλείου (φρούτα & λαχανικά), 
είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, ελαιόλαδο, καθώς  επίσης  και  για τα υπόλοιπα  είδη  
τροφίµων τα οποία αναγράφονται στο εβδοµαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιµών τροφίµων και 
στην  αρίθµ. 19/2016 σχετική µελέτη του ∆ήµου, (υποοµάδες  ειδών παντοπωλείου) , το 
κριτήριο είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόµιµα 
διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 
, µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους. Οι τιµές θα δίδονται κατά την ηµέρα παράδοσης 
αυτού και όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών. 
2. Για τα λοιπά είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου ,   κ.λ.π. θα δίδονται οι τιµές µονάδος 
των  ειδών . 
Όλες οι τιµές των προσφορών (µονάδος και ποσοστού έκπτωσης) θα αναγράφονται 
αριθµητικώς και ολογράφως, θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα 
περιλαµβάνουν: 
Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προµηθευτή. 
Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή. 
Οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η συνολική 
τιµή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της 
ισχύος προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Οι τιµές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει 
η διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 
Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει 
να λάβει ο προµηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν 
παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο ∆ήµος δεν 
υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες 
ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις αφού η 
προσφορά είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει 
προβεί σε εκ των προτέρων µετρήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι(120) ηµέρες προσµετρούµενος 
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Καµία αλλαγή δεν δύναται να 
γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιµίας προς τα ξένα νοµίσµατα. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν 
από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Μετά τη λήξη του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού. 
4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή 
της σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς 
της σύµβασης αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
• 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 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. 
• 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 ∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού 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. 
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 τη διαδικασία που προβλέπεται από 
το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων 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. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο:ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 
Προσφορών 
 
 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα 
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού 
(Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Ε∆∆), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών σε 
ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από τον ∆ήµο Χαλανδρίου, από τα αρµόδια 
πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, που 
θα εισαγάγει τους κωδικούς παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης. 
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3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
 α.  Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία που 
καθορίζεται     από  την     Αναθέτουσα     Αρχή,       αποσφραγίζοντα ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 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. 
β.  Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε 
την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται.  
γ.   Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την 
νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη 
συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
ε.   Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του 
συστήµατος από το ∆ήµο Χαλανδρίου, 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. 
στ.  Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό 
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες 
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και 
αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται µέσω του 
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συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. (άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης ). 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο 
υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή 
ένστασης δικαιώθηκαν. 
η.  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. 
θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση 
Οικονοµικής επιτροπής) µέσα σε δέκα ηµέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της 
αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης). 
ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική 
προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 
ενστάσεων – προσφoρών την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για 
το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν 
έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό 
µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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. 
ιβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και 
τους υποφακέλους µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς για όσες 
προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την 
επιτροπή 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 επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη 
των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη 
και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση 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. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
1. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε 
γνωµοδότηση του προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά 
περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο 
προµηθευτής, 
β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη 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 τη διενέργεια 
κλήρωσης µεταξύ αυτών για την επιλογή προµηθευτή. 
 
2.  Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωµοδοτεί για : 
α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για 
το σύνολο της ποσότητας ή µέρος της, 
β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 
γ. τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, τότε 
την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κατά περίπτωση. 
 
3. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας µέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
4. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να 
συνεχιστεί µε υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά 
συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα συνέχισης του 
διαγωνισµού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 
ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
 
5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 
βάση τους καθορισµένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή 
και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κατά περίπτωση, τα οποία διατηρούν το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 
 
6. Ο ∆ήµος, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό προµήθεια 
τροφίµων, που σε καµία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% του 
συνολικά προβλεπόµενου στην Προκήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 
 
1. Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να 
γίνει εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων 
β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993, της παραγράφου 20 του 
άρθρου 3 του Ν. 1797/1998 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 
59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.∆. 60/2007. 
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2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ή ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ) το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή 
αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε 
αυτή τη διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο:  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγµατα σε τόπο και 
χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 
Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιµο, θα µπορεί να γίνει ανάλυση δείγµατος στο Γενικό Χηµείο 
του Κράτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής 
συµφωνητικού. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός 
δέκα  (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, 
οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύµβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της 
Υπ.Απ. 11389/1993. 
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 
συµβάσεως, ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµηθείας 
στον επόµενο κατά σειρά προµηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο 
διαγωνισµός ή στον µεθεπόµενο αν δεν αποδεχθεί ο επόµενος. 
Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως κάθε 
τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και 
καταλογίζεται στον προµηθευτή κάθε θετική και αποθετική ζηµία του φορέως της προµήθειας 
από την καθυστέρηση ή 
µαταίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο ∆ήµος 
για την πραγµατοποίηση της προµήθειας. Τα αξιούµενα από το ∆ήµο ποσά εισπράττονται 
χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 
Τέλος, η έκπτωση προµηθευτή  επάγεται αποκλεισµό από κάθε προµήθεια του ∆ηµοσίου επί 
διετία. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο:ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Έκαστος από τους µειοδότες που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράφει 
επιµέρους συµβάσεις µε τον ∆ήµο. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύνταξή της γίνεται µε βάση 
τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του 
µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που 
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
  -Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. - Τα προς προµήθεια είδη και 
την ποσότητα. 
 - Την συµφωνηθείσα τιµή. 
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 - Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
 - Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη.  
 - Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 - Τον τρόπο παραλαβής.  
 - Τον τρόπο πληρωµής. 
 - Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
 - Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
 - Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
Οι συµβάσεις τροποποιούνται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων 
οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 
 
ΑΡΘΡΟ18ο:ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ  -ΟΡΟΙ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   
 
1. Για όλα τα είδη θα δίνονται τιµές µονάδος, οι οποίες θα αναγράφονται αριθµητικώς και 
ολογράφως, και θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ €. 
 
2. Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής του κάθε φορέα στο όνοµα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από 
την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής. 
 
3. Τα υλικά θα παραδίδονται µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προµηθευτή στις 
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
Συγκεκριµένα τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών είναι:  

• Α΄ Παιδικός Σταθµός, Ηρώδου Αττικού 39 
• Β΄ Παιδικός Σταθµός, Ανδρέα Κάλβου 16 
• ΣΤ΄ Παιδικός Σταθµός, Κνωσσού & Ακαρνανίας 
• Η΄ Παιδικός Σταθµός, 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 
• ∆/νση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, Λ. Πεντέλης 150 
• Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παπάγου 7 

 
Η δαπάνη µεταφοράς βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως 
του συµβατικού ποσού. 
 
Ο ∆ήµος για τον οποίο γίνεται η προµήθεια, διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει και µε τη 
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, την 
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ισχύ της σύµβασης µε τον προµηθευτή,(Πράξη VΙ τµήµατος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ Κλιµακίου 
115/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010), στο µέτρο και υπό τις προϋποθέσεις 
ότι : 
α) ∆εν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προµηθευτή. 
β) Η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης και 
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο 
χορήγησής της. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΝΟΜΩΝ 
 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν.2286/95 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο:∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί: 

• Στο Φ.Ε.Κ. 
• Σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες (ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΕΒ∆ΟΜΗ) 
• Σε µία(1) ηµερήσια εφηµερίδα (ΑΥΓΗ) 
• Σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) 

και επιπλέον θα αναρτηθεί: 
• Στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
• Στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 
• Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλανδρίου www.halandri.gr 
• Στην επίσηµη εφηµερία των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
• Στον ιστότοπο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ. 

 
Η δαπάνη δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον 
προµηθευτή σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α΄163.  
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 235/2016. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
                Χαλάνδρι, 14/04/2016 
                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   
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