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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Χίου  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 
19/1995). 
2. της απόφασης 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 
4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
6. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/25-9-2002 τεύχος Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις» 
7. Του N.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
8. Του Π. Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 
9. Του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  
7. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 
10. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
11. Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»  
12. Την υπ’ αριθμ. 632/2015 απόφαση ΔΣ Δήμου Χίου για την έγκριση της προμήθειας 
13. Την με αρ. 10/2015 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δ.Χίου 
14.Την υπ’ αριθ.705/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για 
το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α Τροφίμων ή Β Αρτοζαχαροπλαστείου ή ΣΤ Εμφιαλωμένου 
Νερού ή Ζ Φρέσκου γάλακτος και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους για το σύνολο των ειδών της 
ΟΜΑΔΑΣ Γ Κρεοπωλείου ή Δ Οπωροπωλείου ή Ε Ιχθυοπωλείου και μόνο για το είδος Ελαιολάδου 
(της ομάδας των τροφίμων), του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος Εμπορείου της Περιφερειακής ενότητας Χίου κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30-45 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2016» συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας 275.588,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του νόμιμου ΦΠΑ.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών, από την ημερομηνία της υποχρεωτικής 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ 
και το Π.Δ. 60/2007.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 60/07. 

- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: κο Αδαμάντιο Φαφαλιό (Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, τηλ: +30 2271351702, fax: +30 2271351721, e-mail: 
promithies@chios.gov.gr ). 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13, της παρούσης. 
 
 

 
 
 
 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
07/12/2015 

11/01/2016 
Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα 07:00 

21/01/2016 
Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα 17: 00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@chios.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία εγγραφής:  
α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος.  
β. 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. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1 
Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (στο εξής ΔΗΜΟΣ),  
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  
Δημοκρατίας 2 – Χίος, Τ.Κ. 821 31, Ελλάδα  
Δικτυακός Τόπος : http://www.chioscity.gr  / (Προκηρύξεις) 
Πληροφορίες: Αδαμάντιος Φαφαλιός, Ιωάννης Χαμέτης 
Τηλέφωνο: +30 2271351702, +30 2271351713 και  
Φαξ : +30 2271351721 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr 
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Άρθρο 2 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :  
α) Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού,  
β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (προσφορά του αναδόχου),  
γ) Ο Προϋπολογισμός μελέτης,  
δ) Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας. 

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του β) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου – 
περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 10/2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου. 

Άρθρο 3 
Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 275.588,92 ευρώ (διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ 16% και 9% ανά περίπτωση, που θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων πιστώσεις έτους 2016.  
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο ΧΙΟΥ 
και τις δομές του, καθώς και των Νομικών του Προσώπων: 
Η παράδοση των τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Χίου θα γίνεται απευθείας στις Δομές του και στους 
χώρους που θα υποδείξουν (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & γραφείο ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ), ενώ για το 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ κατόπιν ενημέρωσης από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και 
Πολιτισμού, θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους δημότες από τον 
ανάδοχο ο οποίος έχει και την υποχρέωση για την εγκατάσταση του απαιτούμενο λογισμικού και της 
λειτουργίας αυτού στα καταστήματα του. Για τα Νομικά Πρόσωπα θα γίνεται στους χώρους που θα 
υποδείξουν.  
Η ανωτέρω δαπάνη αναλυτικά ανά (ΟΜΑΔΑ) του Δήμου και δομών του και ανά Νομικό Πρόσωπο έχει 
ως εξής:  

 
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

     
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

  
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ 

ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ 

Δ.ΧΙΟΥ     

1 Αλάτι σκόνη 750γρ.   50 5     55 

2 Αλάτι συσκευασίας 500γρ. 160         160 

3 Αλάτι συσκευασίας  400γρ. 20         20 

4 Αλεύρι γενικής χρήσης 1κιλό 180 200 195 4.300   4.875 

5 Αλεύρι για τσουρέκι 1κιλό   40       40 

6 Αλεύρι που φουσκώνει  500γρ. 70 200       270 

7 Αλμυρά κράκερς  Τεμ.   20       20 

8 Αμμωνία 30γρ. 30 5       35 

9 Αμύγδαλο (αλμυρό) κιλά       12   12 

10 Αμυγδαλόψυχα κιλά 10 10       20 

11 Ανάμικτα λαχανικά κατ/να  450γρ.   100       100 

12 Ανθόνερο Τεμ.   5       5 

13 Αποφλοιομένο ντοματ.  400γρ. 2200 100       2.300 

14 Αραβοσιτέλαιο συσκ  5λιτρο 40         40 

15 Αραιός χυμός ντομάτας  500γρ. 1500     4.300   5.800 

16 Αρακάς κατ/νο συσκ        450γρ. 500 50       550 

17 Αυγά φρέσκα  6άδα 1000 500 100     1.600 

18 Βανίλιες συσκευασία   30Τεμ. 30 10 5     45 

19 Βαφή αυγών Τεμ. 15 10       25 

20 Βούτυρο 800γρ 40         40 
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21 Βούτυρο τύπου σοφτ  2kg 50 50 8     108 

22 Γάλα  προσχολικής ηλικίας  Τεμ. 100         100 

23 Γάλα βρεφικής ηλικίας Τεμ. 100         100 

24 Γάλα εβαπορέ  συσκ. 410γρ. 400 400 190     990 

25 Γάλα εβαπορέ ελαφρύ  410γρ. 200     13.800   14.000 

26 Γάλα ζαχαρούχο  397γρ. 40 50       90 

27 Γαλοπούλα κιλά 40 50       90 

28 Γαρύφαλλο 20γρ. 10         10 

29 Γαρύφαλλο σκόνη 15γρ. 10 10 2     22 

30 Γιαούρτι στραγγιστό   1κιλό 200 250 20     470 

31 Γιαούρτια παιδικά Τεμ. 1000         1.000 

32 Γιγαντες   500γρ. 20         20 

33 Δημητριακά  450γρ.   150       150 

34 Δυόσμος συσκευασία  30γρ. 30         30 

35 Ελαιόλαδο  1 λίτρο       4.300   4.300 

36 Ελαιόλαδο συσκ. 5 λίτρο 140 100 6     246 

37 Ερμόλ για παγωτό 250γρ.   30       30 

38 Ζαμπόν για τοστ κιλά 30   55     85 

39 Ζάχαρη άχνη 400γρ. 10 40       50 

40 Ζάχαρη συσκευασία  1κιλό 200 200 60 4.300   4.760 

41 Ζελέ  Τεμ.   10       10 

42 Ζελεδάκια  1κιλό 30 40       70 

43 Ζυμαρικά κοφτό  500γρ. 1000 300       1.300 

44 Ζυμαρικά Νο 10 500γρ. 300         300 

45 Ζυμαρικά Νο2 500γρ. 400 20       420 

46 Ζυμαρικά Νο6  500γρ. 1000     4.300   5.300 

47 Ηλιέλαιο  5 λιτρο   15 5     20 

48 Κακάο  125γρ. 10 15 6     31 

49 Κακάο ζαχαρούχο   500γρ. 50         50 

50 Καλαμπόκι κατ/νο  450γρ.   50       50 

51 Κανέλλα συσκευασία  40γρ. 40 10 1     51 

52 Καραμέλες  1κιλό 50         50 

53 Καραμέλες μαστίχας κιλά       20   20 

54 Καρυδόψιχα κιλά 10 5       15 

55 Καταϊφι 450γρ. 20 8       28 

56 Καφές ελληνικός  200γρ.   50 40     90 

57 Καφές νες  200γρ.   40       40 

58 Καφές φίλτρου  250γρ.   30       30 

59 Κέτσαπ 500γρ. 10 20       30 

60 Κονιάκ 700γρ.    8       8 

61 Κονιάκ 5* Τεμ.       20   20 

62 Κόρν φλάουερ  200γρ. 20 15 23     58 

63 Κόρν φλέικς   375γρ. 500         500 

64 Κουβερτούρα  125γρ.   20       20 

65 Κουλουράκια αμυγδάλου Τεμ.   20       20 

66 Κουλουράκια κανέλας Τεμ.   20       20 

67 Κράκερς τετράγωνα Τεμ.   30       30 

68 Κρέμα άνθος αροβοσίτου  180γρ. 60 200       260 

69 Κρέμα βανίλια   160γρ. 30 100       130 

70 Κρέμα γάλακτος 200γρ.   10       10 

71 Κρέμα σοκολάτα   160γρ. 60         60 

72 Κριθαράκι 500γρ. 250 250   4.300   4.800 
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73 Κρουασάν  σοκολάτα 75γρ.  3000         3.000 

74 Κρουασάν φρούτων 75γρ. 200         200 

75 Κρούστα για πίτες λεπτή  Τεμ. 50 10       60 

76 Κρούστα σφολιάτας    500γρ. 90 100       190 

77 Κύμινο   50γρ. 15   2     17 

78 Λεμονάδα  1 λίτρο 20 50       70 

79 Λικέρ  500γρ.   8       8 

80 Λικέρ Μαστίχας 500γρ.       20   20 

81 Λουκανοπιτάκια 1κιλό 40 20       60 

82 Μαγειρικό λίπος 800γρ. 40 40       80 

83 Μαγιά νωπή  50γρ. 100         100 

84 Μαγιά ξηρή  3δα   30 40     70 

85 Μαρμελάδα   500γρ. 150 100 9     259 

86 Μαχλέπι 10γρ.   20       20 

87 Μέλι  700γρ.  55 150 9     214 

88 Μερέντα  400γρ. 80 20       100 

89 Μοσχοκάρυδο  15γρ. 40 10 2     52 

90 Μουστάρδα 500γρ. 10 15       25 

91 Μπαχάρι  40γρ. 20         20 

92 Μπέικιν πάουντερ Τεμ. 20 30 12     62 

93 Μπεικον καπνιστό κιλά 30         30 

94 Μπισκότα  πτι μπερ 225γρ. 800 200 120     1.120 

95 Μπισκότα  τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ 250γρ. 600 200       800 

96 Μπισκότα γεμιστά  200γρ. 150         150 

97 Μπισκοτόκρεμα  300γρ.  40 50       90 

98 Ξύδι   350ml. 20 40 6     66 

99 Οίνος Λευκός Χίου 750ml       20   20 

100 Οίνος Ερυθρός Χίου 750ml       20   20 

101 Παγωτό  2 κιλό 70         70 

102 Πιπέρι σε σκόνη  50γρ. 40 30 4     74 

103 Πορτοκαλάδα  1 λίτρο 120 300       420 

104 Ρεβίθια συσκευασία 1κιλό 175 50       225 

105 Ρετσίνα  500γρ. 5 20       25 

106 Ρίγανη  80γρ. 40         40 

107 Ριζάλευρο  300γρ.   10       10 

108 Ρύζι  πιλάφι 500γρ. 1000         1.000 

109 Ρύζι γλασσέ συσκ. 1κιλό   150   4.300   4.450 

110 Ρύζι κίτρινο συσκ.  1κιλό   150       150 

111 Ρύζι σούπας  500γρ. 200         200 

112 Σάλτσα πελτέ  400γρ. 30 60 24     114 

113 Σιμιγδάλι χοντρό  500γρ. 20 10       30 

114 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. 20 10       30 

115 Σόδα σε σκόνη  100γρ. 30 20 5     55 

116 Σοκολατάκια  κιλά       20   20 

117 Σοκολατάκια χριστουγεννιάτικα  250γρ. 300 20       320 

118 Σουσάμι 50γρ.   10 4     14 

119 Σπανάκι κατ/νο  1κιλό 40 50       90 

120 Σπανακοπιτάκια 750γρ. 40 30       70 

121 Σταφίδες  κιλά   3       3 

122 Στραγάλια κιλά       10   10 

123 Σφολιατάκια τετράγωνα  500γρ. 50         50 

124 Τραχανά  500γρ.   10       10 
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125 Τσάι  20φακ. 20 50 24     94 

126 Τυρί /γραβιέρα Ελληνική κιλά 40         40 

127 Τυρί /κεφαλογραβιέρα Ελληνική κιλά 100 60       160 

128 Τυρί για τοστ κιλά 300 150 55     505 

129 Τυρί γκούντα τριμένο  κιλά 30 30 100     160 

130 Τυρί κασέρι κιλά 50         50 

131 Τυρί τριμένο  κιλά 200 40       240 

132 Τυρί φέτα Ελληνική κιλά 150 100       250 

133 Τυροπιτάκια 1κιλό 100 30       130 

134 Φακές μεσαίες συσκ. 1κιλό 200 100       300 

135 Φακές μεσαίες συσκ. 500γρ.       4.300   4.300 

136 Φασολάκια κατ/να   450γρ. 450 80       530 

137 Φασόλες ψιλές συσκ. 1κιλό 150 100       250 

138 Φασόλες ψιλές συσκ. 500γρ.       4.300   4.300 

139 Φέτα τρίμματα κιλά   30 100     130 

140 Φιδέ (μαλλιά αγγέλου) Τεμ.   20       20 

141 Φίλτρα καφέ  Τεμ.   100       100 

142 Φουντούκια κιλά       16   16 

143 Φρουτόκρεμα  300γρ. 40         40 

144 Φρυγανιές   510γρ. 400 50       450 

145 Φύλλο κρούστας για γλυκά 450γρ. 50         50 

146 Χάμ ωμοπλάτη κιλά 100         100 

147 Χαμομήλι  20φακ.   50 10     60 

148 Χυλοπίτες 500γρ. 100 100       200 

149 Χυμός 1 λίτρο 750         750 

150 Χυμός βύσσινο  1 λίτρο 20 10       30 

151 Χυμός Γκρειπ φρουτ  1 λίτρο   50       50 

152 Χωνάκια παγωτού   20Tεμ. 100         100 

153 Ψωμί για τοστ Τεμ. 450 500 144     1.094 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα γίνεται όπου ορίσουν ο Δήμος Χίου, οι Δομές του & τα Νομικά του 
Πρόσωπα. 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

    
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ Δ.ΧΙΟΥ 

ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ 

ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΠΙΤΙ 

  

154 Αμυγδαλωτά μαστίχας (διπλά) κιλά     30     30 

155 Αρτοπαρασκεύασμα 350 γρ. μαύρο Τεμ. 5.615         5.615 

156 
Ατομικά τσουρέκια(σκετα ή με φλουρί για 
κόψιμο βασιλόπιτας) 

Τεμ. 300     1.250 250 1.800 

157 Βασιλόπιτα κιλό  κιλά 20         20 

158 Κουραμπιέδες κιλα     10     10 

159 Μελομακάρονα κιλά     15     15 

160 Σταφιδόψωμα Τεμ. 1000 130       1.130 

161 Τσουρέκι Τεμ. 600 200       800 

162 Φλωρεντίνες κιλά     10     10 

163 Ψωμί κιλά   800       800 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ θα γίνεται όπου ορίσουν ο Δήμος Χίου, οι Δομές του & τα Νομικά 
του Πρόσωπα. 
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ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ       

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  
    Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ         

164 Κοτόπουλα νωπά ντόπια-ΧΙΟΥ κιλά 1000 350       1.350 

165 Κρέας νωπό μόσχου εγχώρ. Κατσαρ. Α/Ο-ΧΙΟΥ κιλά 500 200       700 

166 Κιμάς νωπός μόσχου-ΧΙΟΥ κιλά 650 250       900 

167 Χοιρινές μπριζόλες κιλά 350         350 

168 Χοιρινό νωπό εγχώριο κατσαρ. Α/Ο κιλά 350         350 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ θα γίνεται όπου ορίσουν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 
 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ       

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ       
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

      Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ     

169 Αγγούρια Τεμ. 800 200       1.000 

170 Ακτινίδια κιλά   250       250 

171 Άνηθος ματσάκι κιλά 90 40       130 

172 Αχλάδια κιλά 600 400       1.000 

173 Καϊσια  κιλά 40         40 

174 Καρότα -//- 390 200       590 

175 Καρπούζι εποχής -//- 1000 150       1.150 

176 Κεράσι εποχής -//- 120 50       170 

177 Κολοκύθια -//- 50 100       150 

178 Κουνουπίδι -//- 30         30 

179 Κρεμμύδια  ξερά -//- 1000 150       1.150 

180 Κρεμμύδια Φρέσκα -//- 50         50 

181 Λάχανο εποχής -//- 300 15       315 

182 Λεμόνια -//- 500 80       580 

183 Μαιντανό ματσάκι -//- 150 50       200 

184 Μανταρίνια -//- 150 200       350 

185 Μαρούλι εποχής -//- 300 5       305 

186 Μήλα -//- 1400 300       1.700 

187 Μπανάνες -//- 700 400       1.100 

188 Νεκταρίνια  -//-   40       40 

189 Ντομάτες -//- 1000 350       1.350 

190 Ξυλάγγουρα  -//- 150 10       160 

191 Πατάτες φρέσκες-ΧΙΟΥ -//- 4500 1500       6.000 

192 Πεπόνι εποχής -//- 500 80       580 

193 Πιπεριές -//- 30 5       35 

194 Πορτοκάλια -//- 2000 500       2.500 

195 Ροδάκινα -//- 150 60       210 

196 Σέλινο ματσάκι -//- 150 50       200 

197 Σκόρδο τεμ. 200 60       260 

198 Σπανάκι κιλά 75         75 
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199 Σταφύλια εποχής -//- 300 80       380 

200 Φράουλες -//- 60 50       110 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ θα γίνεται όπου ορίσουν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 
 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ        

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

      Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ         

201 Γαλέος κιλά 160         160 

202 Κολιοί κιλά 160         160 

203 Μπακαλιάρος  κιλά 140 50       190 

204 Σκορπιός κιλά 30 25       55 

205 Χριστόψαρο κιλά 140 25       165 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ θα γίνεται όπου ορίσουν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  : ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ        

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

      Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ 
 

   

206 Νερό φιάλη(εξάδα) 1,5 λίτρο 3.000         3.000 

207 Νερό φιάλη 10 λίτρο 30 600       630 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ θα γίνεται όπου ορίσουν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ  : ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ    

     
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    
 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΧ Δ.ΧΙΟΥ       

208 Φρέσκο γάλα για το προσωπικό 1 λίτρο  6.534 
 

30.976     37.510 

209 Φρέσκο γάλα νηπίων 1 λίτρο  2.500 400       2.900 

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%  1 λίτρο      7.744     7.744 

 
Η παράδοση του ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ θα γίνεται όπου ορίσουν ο Δήμος Χίου & τα Νομικά του Πρόσωπα. 
 

Άρθρο 4 
Συμβατικό ποσό 

Τα ποσά και οι ποσότητες με τα οποία θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικά και δε δεσμεύουν 
το Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα του ώστε να τα απορροφήσουν στο σύνολό τους. Υπάρχει πιθανότητα 
σημαντικής διακύμανσης, ανάλογα με τις τιμές στα είδη Κρεοπωλείου, Είδη Οπωροπωλείου, Είδη 
Ιχθυοπωλείου και Ελαιολάδου ή με τις ανάγκες των Δομών του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων στην ποσότητα των προς προμήθεια ΟΜΑΔΩΝ τροφίμων.  
Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης.  

Άρθρο 5 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση όλων των ΟΜΑΔΩΝ τροφίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών, Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και εντός των ορίων που θα ορίσουν 
οι παραπάνω φορείς και η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται έως 31/12/2016. 
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, 
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προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων χωρίς 
τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο 
αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη. 
Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει κατάστημα των υπό προμήθεια ΟΜΑΔΩΝ τροφίμων που 
συμμετέχει με τις σχετικές νόμιμες άδειες λειτουργίας για την τροφοδοσία των Δομών του Δήμου & 
Νομικών του Προσώπων με τρόφιμα, η οποία θα γίνεται καθημερινά από το κατάστημα του ή στο 
κατάστημα-υποκαταστήματα του όταν πρόκειται για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και θα γίνεται με 
χρήση ηλεκτρονικής κάρτας που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους δημότες από τον ανάδοχο ο οποίος έχει και 
την υποχρέωση για την εγκατάσταση του απαιτούμενο λογισμικού και της λειτουργίας αυτού στα 
καταστήματα του, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ή από κάθε ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ξεχωριστά. 
Ο Δήμος Χίου όπως και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των 
τροφίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς 
καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Χίου και τα 
Νομικά του Πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων. 
 

Άρθρο 6 
Εγγυήσεις 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, ορίζεται σε 
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, αναλυτικά στο παρακάτω 
πίνακα. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών 
(μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας 
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον (180) ημέρες 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.  
2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του 
Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  
3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς 
είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.343,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 170,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 423,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 418,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 179,00 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  134,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ  : ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  1.228,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4.895,00 € 

 
4. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 



Σελίδα 11 από 28 

 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η 
παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της 
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά, από την επιτροπή παραλαβής.  
6. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
7. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. 
 

Άρθρο 7 
Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

1. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη 
διεύθυνση www.chioscity.gr  καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί). 
2. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού αυτές παρέχονται δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
3. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα 
αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  
4. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των δώδεκα (12) 
ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η 
Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.  
5. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το 
περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 12η ημέρα πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 10/01/2016. Η Αναθέτουσα 
Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος 
το αργότερο μέχρι 4 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Προσφορών ηλεκτρονικά, δηλαδή μέχρι τις 18/01/2016 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

Άρθρο 8 
Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί 
καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 
και από το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, βάση του πιστοποιητικού του οικείου 

http://www.chioscity.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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επιμελητηρίου, προκύπτει ότι στον κύκλο εργασιών τους ανήκει και η εμπορία των υπό προμήθεια 
ΟΜΑΔΩΝ Τροφίμων. 
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν με δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελμά τους. 
β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν με δικαστική απόφαση το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις με τους 
ΟΤΑ ή να συμμετέχουν σε δημοπρασίες των ΟΤΑ.  
γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα ή 
από τις προμήθειες του Δήμου Χίου, εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 
3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η 
νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
 

Άρθρο 9 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

9.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα 
της Σύμβασης/των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος 
εκτός Ελλάδας γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων νομίμως 
επικυρωμένων. Τα ως άνω έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus) και τα πιστοποιητικά ISO 22000 και HACCP 
μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί 
απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.  
9.2. Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου 
συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική 
γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών 
του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 
9.3. Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

-  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή από 
ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/08. 

-   έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΝΔ 
3026/1954(253 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων ή 

- από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου. 

-   έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα 
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα. 
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μετάφραση του αλλοδαπού εγγράφου στα Ελληνικά στη 
χώρα μας, λόγω έλλειψης μεταφραστών του ΥΠΕΞ ή δικηγόρων που να γνωρίζουν την εν λόγω 
γλώσσα-το αλλοδαπό έγγραφο συνοδεύεται από μετάφραση σε μια ευρέως γνωστές γλώσσες η οποία 
γίνεται από Δημόσια Αρχή της αλλοδαπής είτε από εξουσιοδοτημένο φορέα της χώρας που εξέδωσε 
το έγγραφο προκειμένου να μεταφραστεί στα Ελληνικά κατά τα ισχύοντα. 
 

Άρθρο 10 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3712/08&typen=4
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Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται:  
 
A. Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Για τους Έλληνες πολίτες  
Οι προσφέροντες υποβάλουν 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  
 
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία:  
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και την ομάδα-ομάδες που συμμετέχουν.  
2. Να δηλώνεται επίσης ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

    -   Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
    -   Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
    -  Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & 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. 
   - Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
   - Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
   - Ότι τα αντίγραφα που έχει προσκομίσει είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στη 
κατοχή του.   
   - Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και 
δέχονται ανεπιφύλακτα. 

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών υπογράφονται ψηφιακά από 
τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του.  

 β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους κατά το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν 
στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).  
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 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 
ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995). 

 αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  
-φυσικά πρόσωπα  
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
-διαχειριστές Ε.Π.Ε  
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.  
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.  
Συγκεκριμένα:  
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 ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.  

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,  (μηδενική ασφαλιστική ενημερότητα IKA εάν δεν 
απασχολούν προσωπικό) συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός 
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά 
ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του και θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των 
στοιχείων της κατάστασης.  
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Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και 
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση 
με την εταιρεία.  

στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς τους.  

ζ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους στο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους και θα 
βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού.  
Το αποδεικτικό εγγραφής καθορίζεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασης και εκδίδεται από 
το φορέα που για κάθε χώρα αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

η. Παραστατικό εκπροσώπησης Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά. 

θ. Άδεια κρεοπώλη, και άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού 

κρέατος (για όσους συμμετέχουν στην ΟΜΑΔΑ Ειδών Κρεοπωλείου). 

ι. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση όλων των ΟΜΑΔΩΝ τροφίμων 
(που συμμετέχει) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και σε 
χώρο που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αναφέρεται στη σύμβαση. 
 
2) Για τους Αλλοδαπούς 
α. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 
β. 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 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. 
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (δ) 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. 
δ. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 
ε. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 
στ. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων 
και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 
3) Συνεταιρισμοί  
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης.  
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α)  
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4) Ενώσεις προμηθευτών  
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν 
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη 
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.  
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος.  
 
5) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
Επιπλέον προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας τα νομικά πρόσωπα 
οφείλουν να υποβάλουν:  
1. Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία 
θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας)  
2. Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η 
συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και ο εκπρόσωπός τους στο διαγωνισμό.  

 
Επισημαίνονται τα εξής:  
1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό και 
μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην 
περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση 
κείμενης νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω 
νόμου, στις διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα Διακήρυξη. 
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να 
προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Διεύθυνση Αποστολής: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, 
ΤΚ 821 31) εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς ή τεχνικά φυλλάδια. 
3. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της προσφοράς εκάστου 
Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.  
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή 
του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις 
επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση.  
5. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σημαίνονται από αυτούς με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών κυρίως στοιχεία που είναι ευρεσιτεχνίες ή πατέντες της 
επιχείρησης που την καθιστούν μοναδική (π.χ. κατασκευαστικές καινοτομίες, ή ευρεσιτεχνία). Σε 
περίπτωση που συνυποβάλει με την προσφορά στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
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η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου όπως δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αν τα 
παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 
ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.  
6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι προαναφερόμενες νομικές καταστάσεις.  

 
B. Τεχνική προσφορά  
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά μαζί και το έντυπο τεχνικής προσφοράς που μπορεί να έχει αναρτήσει η Αναθέτουσα αρχή 
με την ένδειξη (έντυπο τεχνικής προσφοράς) ψηφιακά υπογεγραμμένο και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία τεχνικά φυλλάδια (prospectus).  
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 
άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς ή και τα 
τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστών.   
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνονται πλήρως στο έντυπο 
που παράγει το σύστημα η Τεχνική προσφορά, συμπληρώνεται και η φόρμα που πιθανόν να έχει 
αναρτήσει ο Φορέας (έντυπο τεχνικής προσφοράς), υπογράφεται ψηφιακά από το προσφέροντα και 
αναρτάται επιπλέον μαζί με το αρχείο που παράγει το σύστημα.  
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Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :  
1. Τα τεχνικά στοιχεία αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη του 
προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, και 
συνοδευόμενα εφόσον κρίνεται απαραίτητο με επίσημα προσπέκτους ανάλογα το είδος (π.χ. 
σκαναρισμένες ετικέτες τροφίμων που να φαίνονται οι προδιαγραφές τους), προκειμένου να είναι 
εφικτή η τεχνική αξιολόγηση των παραπάνω υλικών. Ενδέχεται, να ζητηθεί κατά το στάδιο της 
αξιολόγησης να αποσταλεί δείγμα των ειδών που προσφέρονται, για ταυτοποίηση με τις δηλωθείσες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
2. Δήλωση για τον ελάχιστο χρόνο που ο προσφέρων θα διατηρήσει ανοικτή την προσφορά του και 
που με ποινή απόρριψης της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε μηνών (150 
ημερών) από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
4. Δήλωση με τα εργοστάσια παραγωγής, την χώρα προέλευσης (εκτός αν πρόκειται για προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης οπότε δεν χρειάζεται να δηλωθεί η χώρα) και τον τύπο των προσφερόμενων 
ειδών. 
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 22000 του κατασκευαστή όπου 
απαιτείται (δεκτό και μη μεταφρασμένο).  
6. Αντίγραφο πιστοποιητικού εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων 
Ελέγχου (HACCP) του εργοστασίου παραγωγής των τροφίμων όπου απαιτείται. (δεκτό και μη 
μεταφρασμένο). 
7. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόμενου και 
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 
κριτήρια αξιολόγησης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί 
των ανωτέρω.  
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
Γ. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνονται πλήρως στο έντυπο που παράγει το σύστημα η Οικονομική 
προσφορά, συμπληρώνεται και η φόρμα που πιθανόν να έχει αναρτήσει ο Φορέας (έντυπο 
οικονομικής προσφοράς), υπογράφεται ψηφιακά από το προσφέροντα και αναρτάται επιπλέον μαζί 
με το αρχείο που παράγει το σύστημα.  
Για τις προσφορές στο σύστημα που αφορούν τα είδη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Τροφίμων και για το 
είδος ελαιολάδου, Αρτοζαχαροπλαστείου, Κρεοπωλείου, Οπωροπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Εμφιαλωμένου 
Νερού και Φρέσκου γάλακτος) στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
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από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για την αντίστοιχη ΟΜΑΔΑ ειδών ή το 
αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.   
Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:  
Είδος Ελαιόλαδου = 3,93 € ανά λίτρο 
Είδη Κρεοπωλείου = 21.162,38 € σύνολο 
Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη διακήρυξη) 1% για το ελαιόλαδο. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 
του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 3,905-(3,905 x 0,01)=3,87, ή π.χ. για τις ομάδες 
Κρεοπωλείου, Οπωροπωλείου και Ιχθυοπωλείου κ.α. προσφέρει έκπτωση 5% επί της συνολικής τιμής 
που αναγράφετε στη διακήρυξη για την ομάδα που συμμετέχει, επομένως 21.162,38-(21.162,38 x 
0,05)=20.104,27. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 
πέντε. 
Η οικονομική προσφορά δεν θα έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα μαζί και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. έντυπο οικονομικής προσφοράς) που θα έχει αναρτήσει μαζί με τα τεύχη 
δημοπράτησης η Αναθέτουσα Αρχή.   
2. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», η εκ 
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Επισημαίνεται ότι :  

 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.  

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί 
των ανωτέρω.  
 

Άρθρο 11 
Αντίγραφα 

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται 
όμως δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν.4250/2014) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. 
2. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν4250/2014, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των 
στοιχείων τους. 
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3. Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα 
Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι 
ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 
5. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 
(κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί 
του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 
 

Άρθρο 12 
Προσφορά για τμήμα της προμήθειας 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν τις επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ της 
προμήθειας, αρκεί να είναι σε θέση να καλύψουν όλη την ποσότητα για τη συγκεκριμένη ομάδα       
(π.χ. συμμετοχή μόνο στην συνολική ποσότητα της ΟΜΑΔΑΣ Ιχθυοπωλείου ή Τροφίμων ή 
Αρτοζαχαροπλαστείου ομοίως κ.α.), όπως αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 
που περιέχεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

 Προέλευση των προσφερομένων ειδών 
1. Όσοι συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στις προσφορές τους το εργοστάσιο και 
τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης οπότε δεν δηλώνεται η χώρα προέλευσης. 
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά 
θεωρείται απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή (μερικά ή ολικά) 
των ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ, η 
οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενδέχεται, να ζητηθεί κατά το 
στάδιο της αξιολόγησης να αποσταλεί δείγμα των ειδών που προσφέρονται, για ταυτοποίηση με τις 
δηλωθείσες τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Άρθρο 13 
Αποσφράγιση προσφορών 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Αξιολόγηση Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη – 
Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης – Κατακύρωση διαγωνισμού  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά από τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετά από σχετική ανακοίνωση στο 
σύστημα, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την ανακοινωθείσα ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 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 «Δικαιολογητικά - 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 λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής Αποσφράγισης – 
Αξιολόγησης δεν καταστεί δυνατή την ημέρα της αποσφράγισης για λόγους ανώτερης βίας 
(π.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα σε τρεις ημέρες από την αρχική 
ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η αποσφράγιση αναβάλλεται για 
την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 
Αρχή ενημερώνει μέσο συστήματος με μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία όλους τους 
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1497/84&typen=4
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περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. 
 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:  
1.1. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την 
αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
1.2. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους 
απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν 
υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή.  
1.3. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις 
προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – 
και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις 
τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις του διαγωνισμού.  
1.4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 
από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης 
από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να 
παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις 
ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.  
1.5. Κατόπιν, η ΕΔΔ καταγράφει με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. 
1.6. Το πρακτικό της επιτροπής αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστημα με σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.  
1.7. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την επιτροπή κατά το ανωτέρω στάδιο, και μετά 
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν προσφυγών για το 
στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση 
του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  
1.8. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.  
1.9. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό 
πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.  
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1.10. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για την 
κατακύρωση 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. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας 
από την Οικονομική Επιτροπή απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση 
του χρόνου υποβολής προσφυγών. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των 
διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:  

2.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά 
από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.  
2.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.  
2.3. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η 
κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο ειδών της κάθε 
ΟΜΑΔΑΣ (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το είδος Ελαιόλαδου και για τις ΟΜΑΔΕΣ Κρεοπωλείου, 
Οπωροπωλείου και Ιχθυοπωλείου), εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  
2.4. Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται αν έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία και εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά 
της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.  
2.5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης-
Πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 
πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής απόφασης καθώς και του πρακτικού 
της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο σύστημα. Κατά την ημερομηνία της 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί 
της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία 
αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν 
ενστάσεων – προσφυγών.  
2.6. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές 
προσφορές.  
2.7. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρούσας διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής.  
 

Άρθρο 14 
Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει προς την 
Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων :  
1. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του 
Διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης 
και ιδίως στις περιπτώσεις :  
(i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  
(ii) που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
(iii) που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  
(iv) που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια  
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2. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης.  
3. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν δεν υπάρχει ανάδοχος. 
4. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όταν συντρέχουν οι κατά νόμο 
προϋποθέσεις.  
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  
 

Άρθρο 15 
Απόρριψη προσφορών 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :  
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει 
γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.  
3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας.  
4. Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παρούσας 
διακήρυξης.  
5. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και δε 
συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της 
προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής 
Προσφοράς.  
7. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην αρμόδια 
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου.  
8. Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.  
10. Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την συνολική προϋπολογισθείσα της Ομάδας που συμμετέχει.  
11. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα.  
12. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος 
διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.  
13. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.  
14. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.  
15. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των 
προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
16. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους 
17. Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν 
μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές για το ίδιο είδος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές για 
το ίδιο είδος, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της 
κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν για το ίδιο είδος προμήθειας.  

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

Άρθρο 16 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών 
(150) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται από τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  
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Άρθρο 17 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Μόνο οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
Επίσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου.  
 

Άρθρο 18 
Ενστάσεις - προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη κατάθεσης 
προσφορών 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..  
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, 
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια 
για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά.  
γ. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών 
πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 
3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 
Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α 51) μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του 
Υπουργείου Οικονομικών.  
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  

 
Άρθρο 19 

Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του 
προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση, μπορεί να προτείνει:  
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α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προμηθευτής.  
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
γ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 
αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής 
επιλέγεται με κλήρωση.  
2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί 
για:  
α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, 
για ολόκληρη την ποσότητα.  
β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.  
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση.  
 

Άρθρο 20 
Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η 
διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
Επιπρόσθετα, η σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 36 του Ν. 4129/2013 
«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
 

Άρθρο 21 
Σύμβαση 

1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει κατά το 
άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  
2. Η σύμβαση/εις προμήθειας θα ισχύσει/ουν από την ημερομηνία λήξης της/των υφιστάμενης/ων 
αντίστοιχης/ων σύμβασης/εων  
3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α., καταρτίζεται με βάση τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους με τα παραπάνω.  
4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο ή από τον Πρόεδρο 
του κάθε Νομικού Προσώπου.  
5. Θα υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις με το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα. 
 Η Σύμβαση, που περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
κάθε είδους της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :  
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη  
γ Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών  
δ) Την τιμή  
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών  
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
ι) Τον τρόπο πληρωμής.  
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας  
ιβ) Την παραλαβή των ειδών  
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Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους 
δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε 
αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει 
πάψει να παράγεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται 
μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο είδος, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς 
χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της 
εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση της 
Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα 
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 
ΔΗΜΟΥ, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.  
6. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται έως 31/12/2016. Υπάρχει 
δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου 
να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων χωρίς τροποποίηση της 
συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των 
ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη. 
 

Άρθρο 22 
Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως καθορίστηκε σε 
προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ 
αριθμ. 11389/93 ΥΑ..  
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ.2, του άρθρου 27 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.  

 
Άρθρο 23 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου ή του Νομικού Προσώπου παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.  
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του παραλαμβανομένου 
είδους και την αντικατάστασή του ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία στα οποία πρέπει να 
επέλθουν βελτιώσεις.  
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης 
(από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος ή το Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να κάνει 
τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις 
ανάγκες του και τα συμφέροντά του τρόπο.  
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας 
του αναδόχου.  
Ο Δήμος ή το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ποινικού κώδικα, για καθυστερήσεις ή αποκλίσεις των προδιαγραφών από τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές που καθορίζονται για τα υπό προμήθεια είδη στη νομοθεσία.  
Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης ενεργείται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή ή τυγχάνει 
εφαρμογή η παρ.3 του άρθρου 29 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή).  
 

Άρθρο 24 
Εξοφλητικός λογαριασμός 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά και με τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία 
θα εκδίδονται μετά την προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας και θα εξοφλούνται 
από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Χίου και των Νομικών του Προσώπων. Ο ανάδοχος 
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υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, βάσει 
του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

 
Άρθρο 25 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 
Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία όπως 
αναφέρεται στη παρούσα διακήρυξη.  
 

Άρθρο 26 
Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 10/2015 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών 
& Αποθήκης του Δήμου. Σε περίπτωση όπου ο διαγωνισμός κριθεί άγονος για κάποιες από τις ομάδες 
προϊόντων, αυτός επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές ή η 
προμήθεια ανατίθεται κατόπιν απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) μόνο για τις ομάδες των προς προμήθεια 
προϊόντων για τις οποίες κρίθηκε άγονος. 
 

Άρθρο 27 
Δημοσίευση της παρούσης 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ημερομηνία αποστολής 07/12/2015) όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, ενώ Περίληψη της παρούσας 
διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σε 
δύο νομαρχιακές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του δήμου 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).  
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις και τυχόν επαναλήψεων του βαρύνει τον/τους ανάδοχο/ους.  
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 ημέρες 
από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα 
αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 και διότι για 
τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ.30 παρ.3 ΠΔ 60/07). 
 

Άρθρο 28 
Ανωτέρα βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που 
την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :  
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου 
του προμηθευτή  
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή  
3. Πλημμύρα  
4. Σεισμός  
5. Πόλεμος  
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.  

http://www.chioscity.gr/
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 
ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, 
στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
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