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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χίου  

Έχοντας υπόψη ως ισχύουν: 
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2. τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 

5. τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
6. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»  

7. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων»  

8. τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

9. τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

10. τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις. 

11. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/25-
01-2013 όπως ισχύει.  

12. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 

13. τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
14. τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα” 
16. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία” 
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

http://www.chioscity.gr/
mailto:promithies@chios.gov.gr
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Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον 
συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού. 

18. Την  Εκτελεστική  Απόφαση (ΕΕ)  C(2014) 9803 final της  15ης Δεκεμβρίου  2014 σχετικά με  την 
έγκριση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα 

19. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» έως την ημερομηνία παύσεως 
ισχύος του 31-12-2016. (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 26.6.2017 ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
IV, ΑΡΘΡΑ 345 ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

20. την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

21. την υπ’αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

22. την υπ’αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23. To άρθρο 87 του Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/τ.Α/23.06.2017) 
24. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τ.Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
25. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
26. Των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/14(ΦΕΚ74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις»  

27. το ΠΔ 80/2016  (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
28. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκλησης με Κωδικό 

Πρόσκλησης ΚΣ1/2015- 2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 
2015-2016» 

29. Της με αριθμό Δ23/οικ./46856/3781 Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης    με  θέμα    την  Παράταση  Φυσικού  και  Οικονομικού  
Αντικειμένου  της  Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016», η οποία δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4171/τ. Β’ 23-12-2016. 

30. Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου «Σύστημα 
Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). 

31. Το με ΑΠ. 65792/17-06-15 Υπηρεσιακό Έγγραφο της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών 
Προδιαγραφών της ΓΓΕ με θέμα « Τεχνικές Προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια αγαθά της 
διακήρυξης για την Επισιτιστική Βοήθεια». 

32. την υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου  
33. την υπ’ αριθμ. 312/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Έκδοσης Π.Α.Υ. 
34. την υπ’ αριθμ. 308/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της 

προμήθειας και  
35. την υπ’ αριθμ. 771/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την δέσμευση των πιστώσεων 

στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017 και για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και 
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των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 
36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 675/26-7-2017 έγγραφο της Διαχειριστική Αρχής όπου διατυπώνεται 

η σύμφωνη γνώμη της επί του σχεδίου της διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τον οποίο 
θα δημοπρατηθούν τα «υποέργα 1 «Προμήθεια Τροφίμων» 167.300,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και προϋπολογισμός υποέργο 2 «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής» 28.914,91 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

37. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορά)για το σύνολο των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α Τροφίμων ή Β Είδη Βασικής 

Υλικής Συνδρομής και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους για το 
σύνολο των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Γ Κρεοπωλείου ή Δ Οπωροπωλείου 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 του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

Ειδών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής» από χρηματοδότηση του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας 196.215,03 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 τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016. 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των τριάντα πέντε (35) ημερών 
(ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε ανοικτή διαδικασία από την ημερομηνία 
αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης) σε 
τριάντα (30) ημέρες, διότι η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. 

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 (ΦΕΚ120/Α/29-5-
2013), όπως ισχύει, στην υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν. 
4412/2016. 

- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 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. 
01/09/2017 

13/09/2017 
Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα 07:00 πμ 

03/10/2017 
Ημέρα: ΤΡΙΤΗ 
Ώρα 17: 00 μμ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
Ν.4155/13 όπως ισχύει και στην υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 
1924/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, στο σύνολό του ή εν μέρει, ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρο 32 παρ.2α του Ν.4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 
- 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, 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.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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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), Ο Δήμος Χίου ανήκει στις 
Αναθέτουσες Αρχές της Γενικής Κυβέρνησης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010. 

Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  
Δημοκρατίας 2 – Χίος, Τ.Κ. 821 31, Ελλάδα  
Δικτυακός Τόπος : http://www.chioscity.gr  / (Προκηρύξεις) 
Πληροφορίες: Αδαμάντιος Φαφαλιός, Παναγιώτης Πεντάκης (Τεχν. Προδιαγραφές) 
Τηλέφωνο: +30 2271351702, +30 2271350054 και  
Φαξ : +30 2271351738 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr , pronoia@chios.gov.gr  

 
Άρθρο 2 

Συμβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :  
α) Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού,  
β) Ο Προϋπολογισμός μελέτης,  
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
δ) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (προσφορά του αναδόχου), 
Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του δ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του 
αναδόχου – περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 02/2017 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

Χίου. 

Άρθρο 3 
Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 177.602,60 ευρώ (€), μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17% & 9% ανάλογα τα είδη προς 
προμήθεια. Η δαπάνη για την προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% & 9% 
έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των (εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε 
ευρώ και τριών λεπτών) 196.215,03 ευρώ για διάστημα ενός έτους, και θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ).  
Η  δημόσια  δαπάνη  της  πράξης  είναι  εγγεγραμμένη  στο Πρόγραμμα  Δημοσίων  
Επενδύσεων,  με  κωδικό  ΚΩΔ.  ΣΑ 2016ΣΕ09380034 «Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   
Συνδρομής   από   το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας (ΤΕΒΑ)» σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. 675/26-7-2017 Απόφαση ένταξης της πράξης και την με απ 
Δ23/οικ./46856/3781 Υπουργική Απόφαση για την παράταση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου. (ΦΟΡΕΑΣ ΣΑ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΣΕ09380034) 

http://www.chioscity.gr/
mailto:promithies@chios.gov.gr
mailto:pronoia@chios.gov.gr
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α υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για τους δικαιούχους δημότες ολόκληρου του 
Δήμου Χίου. 
Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται απευθείας στους χώρους που θα υποδείξει η Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

Η ανωτέρω δαπάνη αναλυτικά ανά (ΟΜΑΔΑ) ειδών έχει ως εξής:  

 
 ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

    ΤΕΒΑ  

1 Γάλα εβαπορέ  συσκ. 15511600-9 410γρ. 9% 10.260 7.489,80 

2 Γάλα εβαπορέ Παιδικό  15511600-9 κουτί 9% 1.800 1.908,00 

3 Γάλα σκόνη 1ης - 2ης βρεφικής ηλικίας 15511700-0 800γρ. 9% 96 1.373,76 

4 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 15411110-6 1 λίτρο 9% 5.184 25.712,64 

5 Ζάχαρη συσκευασία  15831000-2 1κιλό 17% 5.184 3.369,60 

6 Ζυμαρικά Νο6  15851100-9 500γρ. 9% 19.560 10.171,20 

7 Κρέμα Δημητριακών  15613300-1 300γρ. 9% 216 1032,48 

8 Κρέμα Ριζάλευρο  15612220-9 300γρ. 9% 216 792,72 

9 Σάλτσα πελτέ  15331427-6 400γρ. 17% 3.456 4.769,28 

10 Τυρί φέτα Ελληνική 15542300-2 500γρ. 9% 6.520 25.102,00 

11 Φακές μεσαίες συσκ. 03212211-2 500γρ. 9% 6.944 7.985,60 

12 Φασόλια ψιλές συσκ. 15331131-4 500γρ. 9% 6.096 9.204,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9%) 90.773,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17%) 8.138,88 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9% & 17%) 98.912,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ (ΜΕ ΦΠΑ 9% & 17%) 108.465,23 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα γίνεται όπου υποδείξει η Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

 
 ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)   

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

         ΤΕΒΑ  

13 Καθαριστικό γενικής χρήσης 1-2kg 39831300-9 Τεμ. 17% 1.728 3.732,48 

14 Μωρομάντιλα 60τεμ. 33711430-0 Τεμ. 17% 456 902,88 

15 Οδοντόβουρτσα 33711710-7 Τεμ. 17% 50      135,00 

16 Οδοντόκρεμα 33711720-0 Τεμ. 17% 50     120,00 

17 
Πάνες 20-30τεμ. Σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές : α) από 4 έως 9 kg 50%, β) από 
7 έως 18kg 30%, γ) από 11 έως 25kg 20% 

33771200-7 Τεμ. 17% 456 4.915,68 

18 Σαμπουάν 33711610-6 Τεμ. 17% 50      185,00 

19 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 16-24 μεζούρες 39831200-8 Τεμ. 17% 1.728 12.648,96 

20 Υγρό πιάτων 400ml 39832000-3 Τεμ. 17% 1.728 2.073,60 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17%) 24.713,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ (ΜΕ ΦΠΑ 17%) 28.914,91 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ θα γίνεται όπου υποδείξει η Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 
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 ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

         ΤΕΒΑ  

21 Κοτόπουλα νωπά ντόπια-ΧΙΟΥ 15112000-6 Τεμ. 9% 5.184 21.150,72 

22 Κρέας χοιρινό νωπό εγχώριο συσκ.500γρ. 15113000-3 Τεμ. 9% 7.008 27.331,20 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9%) 48.481,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ (ΜΕ ΦΠΑ 9%) 52.845,29 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ θα γίνεται όπου υποδείξει η Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

 
 ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

         ΤΕΒΑ  

23 Λάχανο εποχής 03221410-3 κιλά 9% 5.184 5.495,04 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9%) 5.495,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ (ΜΕ ΦΠΑ 9%) 5.989,59 

 
Η παράδοση των ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ θα γίνεται όπου υποδείξει η Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

Α. για τη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ΔΗΜΟ 

ΧΙΟΥ, θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 

 

Ομάδες ειδών ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. 

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

60-6481.001 Α-796/5-4-2017 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  
60-6635.001 Α-795/5-4-2017 

 
 

Άρθρο 4 

Τρόπος εκτέλεσης – Κριτήριο κατακύρωσης 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης: 

(α) για τις ομάδες Α’ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και Β’ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (είδη 
Καθαρισμού), τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας, στις τιμές της μελέτης, 
όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 2/2017 μελέτης. 

(β) για τις ομάδες Γ’ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, Δ’ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ και μόνο για το είδος 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ από την Ομάδα των Τροφίμων, τη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (%), σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
του Ν. 3438/2006. 



  
 

8 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν επιμέρους ομάδες της 
προμήθειας, αρκεί να καλύψουν το σύνολο της ποσότητας για την συγκεκριμένη ομάδα 
τροφίμων. Η κατακύρωση θα γίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα ή 
τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της συγκεκριμένης ομάδας, όπως αυτή 

αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  
Δηλαδή αν ο υποψήφιος προμηθευτής επιθυμεί να υποβάλει προσφορά μόνο για την 
ομάδα π.χ. Γ’ Ειδών Κρεοπωλείου θα πρέπει να δώσει ποσοστό έκπτωσης μόνο για την 
συγκεκριμένη ομάδα που τον ενδιαφέρει να του γίνει κατακύρωση, χωρίς να έχει την 
υποχρέωση να υποβάλει προσφορά και για τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων.    
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή των 
ποσοτήτων έκαστης ομάδας του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους 
δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας της 
προμήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

Άρθρο 5 
Συμβατικό ποσό  

Τα ποσά και οι ποσότητες με τα οποία θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικά και 
δε δεσμεύουν το Δήμο. Υπάρχει πιθανότητα σημαντικής διακύμανσης, ανάλογα με τις 
τιμές στα είδη Κρεοπωλείου, Είδη Οπωροπωλείου και Ελαιολάδου ή με τις ανάγκες της 
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου στην ποσότητα των 
προς προμήθεια ΟΜΑΔΩΝ, χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την 
πλευρά του ανάδοχου. 
Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Άρθρο 6 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση όλων των ΟΜΑΔΩΝ τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής θα 
γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου και εντός των 
ορίων που θα ορίσει η παραπάνω υπηρεσία και η διάρκεια της σύμβασης ή των 
συμβάσεων ορίζεται η 31/12/2017. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου 

ισχύος της σύμβασης εάν δοθεί τέτοια από την Εποπτεύουσα Αρχή, 
προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 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 και ειδών καθαρισμού που συμμετέχει με τις σχετικές νόμιμες άδειες 
λειτουργίας για την τροφοδοσία του Δήμου με τρόφιμα & με είδη βασικής υλικής 
συνδρομής, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής της 
υπηρεσίας. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από την Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ. Ο Δήμος 
Χίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των τροφίμων ή ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό χωρίς να 
προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Χίου με την παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων ή 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής. 
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Άρθρο 7 
Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

 

Άρθρο 8 
Αποκλεισμός υποψηφίων 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016): 
1. εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης– πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  

• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 
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1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν κατ’ ελάχιστον:  

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), προσωπικών εταιρειών 
(ΟΕ και ΕΕ) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στους νομίμους εκπροσώπους τους. 
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση.  

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.  

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να 
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές.  

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  
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Άρθρο 9 
Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

και 

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

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 και στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 
 
9.1. 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: 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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(ΦΕΚ120/Α’/29-5-2013) και την υπ’ αριθμ. 
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω. 
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 72, παρ.1α του 

Ν.4412/2016. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 14 
της παρούσας διακήρυξης.  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του 
Ν.4412/2016 το οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν 
στην συνέχεια από τον ή τους μειοδότες οικονομικούς φορείς. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
Η Αναθέτουσα Αρχή: 
(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  
το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη. 
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. 
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 
(2) Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας: 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
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(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και 
να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο .xml του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 
σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως 
αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν 
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 
στην ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf 
είτε με φόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. 

 
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 
προσώπου. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:  
- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ:  
- Για τις Ε.Π.Ε. i) αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές 
τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
- Για τις Α.Ε. αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 
αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, 
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση 
των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. ή του αντίστοιχου αρμοδίου οργάνου 
διοίκησης (εάν πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο νομικού προσώπου) με την οποία 
αποφασίζεται ή εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών 

ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. i) Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή 
νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή 
επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, γίνονται δεκτά τα παραπάνω και σε ευκρινή 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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φωτοαντίγραφα. 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές 
τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

- Για τις Ι.Κ.Ε. i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, 
θεωρημένο από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, το 
καταστατικό σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και όλα τα έγγραφα 
από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι τροποποιήσεις έχουν δημοσιευθεί στο αρμόδιο 
Γ.Ε.ΜΗ.  
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές 
τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον καταστατικό του.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και 
των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει 

την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά 
στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά 
Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της 
απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα 
οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 
δημοσιότητας καθώς και, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας 
όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν 
επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
  
4.Το παραστατικό εκπροσώπησης. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που 
δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου 
της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή), αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. Οι προσφορές 
υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16).  
 
Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 
όσον αφορά στην τεχνική προσφορά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παρακάτω, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά: 
 

9.1.1. Για τις ΟΜΑΔΕΣ (Α’, Β’, Γ’, Δ’) 
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου ο υποψήφιος προμηθευτής τροφίμων ή 
ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής θα αναφέρει ρητά ότι: 
α. η προσφορά του για το διαγωνισμό αφορά την/ις ΟΜΑΔΑ/ΕΣ «……....»   

β. τα προσφερόμενα τρόφιμα συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, οι οποίες 
επιβάλλονται από τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, τους επίσημους κρατικούς 
φορείς, τη μελέτη και την διακήρυξη του διαγωνισμού. (για όσους συμμετέχουν στις ΟΜΑΔΕΣ 

Τροφίμων Α’, Γ’, Δ’)  

γ. ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των υπό προμήθεια τροφίμων ή των ειδών 
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βασικής υλικής συνδρομής (που συμμετέχει) εντός των χώρων που θα υποδείξει η Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και θα καθορίζονται στη 
σύμβαση. 

δ. τα προσφερόμενα υλικά με την επιφύλαξη της ορθής αποθήκευσης και χρήσης τους, σε 
περίπτωση αλλοίωσής τους υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους χωρίς επιβάρυνση 
της αναθέτουσας αρχής. 

ε. ο χρόνος ισχύς της προσφορά του είναι «…» μήνες ή «….» ημέρες. (με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι μηνών (180 ημερών) από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού). 

στ. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους 
και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

2) Αντίγραφο Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 22000 και 
εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) 
της παραγωγικής εταιρείας όπου απαιτείται (δεκτό και μη μεταφρασμένο).  
3) Άδεια κρεοπώλη, και άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά 
και νωπού κρέατος (μόνο για όσους συμμετέχουν στην ΟΜΑΔΑ Γ’ Ειδών Κρεοπωλείου). 

4) Τα Τεχνικά στοιχεία αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη του 
προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα συνοδεύονται με επίσημα προσπέκτους ανάλογα το 
είδος (ή σκαναρισμένες ετικέτες συσκευασίας ώστε 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. 
 
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 στον ν. 4155/2013, όπως ισχύει, 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 της υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 
(ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργικής Απόφασης 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 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. 
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα, φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3 του ν.4250/2014 (A’ 74) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της 
προσφοράς εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.  
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικές 
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διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η παραπάνω 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο  τις ασάφειες, επουσιώδεις  πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 
 
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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ.4 του Ν.4412/2016, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
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 ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία που πιθανόν να έχει αναρτήσει η Αναθέτουσα αρχή (Έντυπο 
Τεχνικής Προσφοράς) διαφορετικά υποβάλει και δική του τεχνική περιγραφή των 
προϊόντων που προσφέρει ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιγράφοντας τις προδιαγραφές 
τους οι οποίες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την μελέτη, θα 
συνοδεύονται δε, με τα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) εφόσον είναι διαθέσιμα ή 
σκαναρισμένες ετικέτες συσκευασίας όταν πρόκειται για τα προς προμήθεια είδη. 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
9.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 

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 επί ποινή αποκλεισμού και η φόρμα που 
πιθανόν να έχει αναρτήσει ο Φορέας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι έντυπο οικονομικής προσφοράς), 
υπογράφεται ψηφιακά από το προσφέροντα και αναρτάται επιπλέον μαζί με το αρχείο 
που παράγει το σύστημα με την ένδειξη στο σύστημα οικονομική προσφορά.  
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Για τις προσφορές στο σύστημα που αφορούν τα είδη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Τροφίμων 
και για το είδος Ελαιολάδου, Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Κρεοπωλείου, 
Οπωροπωλείου) στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία 
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού προσφοράς 
ή του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 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 = 4,96 € ανά λίτρο 
Είδη Κρεοπωλείου = 48.481,92 € 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 4,960-(4,960 x 0,01)=4,910, ή π.χ. 
για τις ομάδες Κρεοπωλείου, Οπωροπωλείου προσφέρει έκπτωση 5% επί της συνολικής τιμής που 
αναγράφετε στη διακήρυξη για την ομάδα που συμμετέχει, επομένως 48.481,920-(48.481,920 x 
0,05)=46.057,820 για την ομάδα Κρεοπωλείου. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε τρία 
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. 

 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τις ΟΜΑΔΕΣ Α’ 
Τροφίμων, Β’ Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής έχει αποτυπωθεί στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος η συνολική τιμή των ειδών της κάθε ομάδας χωρίς 
το ΦΠΑ, επομένως οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν στο σύστημα ως τιμή προσφοράς 
την προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή όμως, δεν αποτυπώνονται με 
αυτό το τρόπο οι επιμέρους τιμές ανά είδος τροφίμου οι συμμετέχοντες οφείλουν μαζί με 
το έντυπο οικονομικής προσφοράς που παράγει το σύστημα να επισυνάψουν και το 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 
Για τις ΟΜΑΔΕΣ Γ’ Κρεοπωλείου, Δ’ Οπωροπωλείου έχει αποτυπωθεί στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος η συνολική τιμή των ειδών της κάθε ομάδας χωρίς 
το ΦΠΑ και για το είδος Ελαιολάδου έχει αποτυπωθεί η τιμή μονάδος, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 
τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια 
είδος. Οφείλουν επίσης να επισυνάψουν και το (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς) μαζί με την προσφορά τους. Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δε γίνεται δεκτό. 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) θα δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) (άρθρο 95 παρ.1 
Ν.4412/16) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη 
κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των ειδών ελεύθερων 
στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  
Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.  
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 
σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
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τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές των προσφορών δε υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της σύμβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 
προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

Άρθρο 10 

Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς 

Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να επισημάνει τα στοιχεία αυτά με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος. 
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. καινοτομία, ευρεσιτεχνία 

κ.α.). Σε περίπτωση που συνυποβάλει με την προσφορά στοιχεία και πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, 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 προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις και καλύπτουν 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. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες 
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 

Άρθρο 11 
Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 
και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε 
η ελληνική. Οι τυχόν προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», 
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σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων 
αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 
Άρθρο 12 

Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

      -  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 
36 του Κώδικα Δικηγόρων ή 
      -  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 ή  
      -  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/08 ή από 
πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus) και τα πιστοποιητικά ISO, 
HACCP μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα αρκεί να αποτυπώνονται 
ξεκάθαρα οι Τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης-μελέτης. 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 η οποία θα βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή. 
 

Άρθρο 13 

Αντίγραφα 
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων που κατατίθενται 
στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού 

(μη επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές 
αντίγραφο, διευκρινίζετε ότι: 
α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), 

οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  
 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3712/08&typen=4


  
 

19 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  
δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 

Ο Δήμος Χίου υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών 
φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
2. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 11 του Ν 2690/99, 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. 
3. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

4. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται 
επικύρωση. 
5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται από την 
παρούσα διακήρυξη, εφόσον προέρχονται (υπογράφονται) από τους ίδιους τους 
διαγωνιζόμενους, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και στη συνέχεια προσκομίζονται και σε έντυπη 
μορφή στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους.  

 

Άρθρο 14 

Εγγυήσεις 
1. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου (Ν 2513/97) 

και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι 
εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.  
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί 
τους όρους του Άρθρου 12 της διακήρυξης. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 
Δήμου Χίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 
ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2690/99&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2513/97&typen=4
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Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια 
ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων που 

συμμετέχει. 
Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ή με τη παρ. 4 του 
Άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και θα αναφέρει: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στο Άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή 

συνολικά τουλάχιστον (210) ημέρες  από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά, σε 
μορφή αρχείου .pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην 
αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή 

της. Εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: 1) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 2) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/2016, 3) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 4) δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης.  

 
Αναλυτικά τα ποσά στις εγγυητικές: 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 990,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 247,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 485,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 55,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1.777,00 € 

 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 

ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 

4 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 
Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

 
Άρθρο 15 

Εναλλακτικές προσφορές 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά. Εναλλακτικές 
προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 

υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 
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Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από 
τους προσφέροντες, καμία από αυτές δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. 

 

Άρθρο 16 
Χρονοσήμανση 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνονται αυτόματα από αυτό, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των 

προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 
   

Άρθρο 17 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι 

(6) μηνών 180 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 προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Άρθρο 18 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση-Αξιολόγηση των προσφορών 
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)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. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές («Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά»), οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία. 
3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως 
εμπιστευτικές. 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. 
4. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, με 
σύνταξη πρακτικού στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
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διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, μέσα από το Σύστημα: 
• Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών.  
• Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  
• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις (Οικονομικής Επιτροπής του Δ. 
Χίου) επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών και αναρτάται η απόφαση της 
ηλεκτρονικά στο σύστημα. Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό αποστέλλει την 
ανωτέρω απόφαση στους συμμετέχοντες με σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος) για ενημέρωση.  
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 
από την Αναθέτουσα Αρχή αυτού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - 
οικονομικούς φορείς, για την παροχή διευκρινήσεων επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινήσεις, εντός 
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
• Για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο η αρμόδια 
Επιτροπή προχωράει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των Οικονομικών 
στοιχείων των συμμετεχόντων για όσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές τα Οικονομικά 
στοιχεία των προσφορών αυτών δεν αποσφραγίζονται. Ακολουθείτε στη συνέχεια η 
ανωτέρω διαδικασία έκδοσης σχετικών αποφάσεων από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. 
Χίου. 
5. Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων «Προσωρινός Ανάδοχος» στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf και 
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 
74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, του 
Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά οφείλει να τα προσκομίσει εντός προθεσμίας 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές. 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσω συστήματος με μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία 
όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η 
ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 
Άρθρο 19 

Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού 
1.Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, αζημίως για αυτήν, μπορεί να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, 
αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού όταν προκύπτουν οι παρακάτω λόγοι: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,   
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 
με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών.  
4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 
Άρθρο 20 

Προδικαστικές προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η 
προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής 
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φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω 
άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και 
η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί 

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
19 της υπ’ αριθμόν 56902/215/19-5-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/2-6-2017). 

 
Άρθρο 21 

Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
21.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και προς απόδειξη των όσων έχει δηλώσει 
στο ΕΕΕΣ, η Επιτροπή ειδοποιεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, να υποβάλει ηλεκτρονικά - επί ποινή αποκλεισμού – σε μορφή .pdf και σε 
φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
όπου εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται παρακάτω.  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο 
του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, TK 82131 με διαβιβαστικό, στο οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο 
φάκελο όπου εξωτερικά θα αναγράφονται τα εξής:  
 
α) Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
β) Ο τίτλος του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού  

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - μειοδότη  

21.2 Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσης.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, 
εφόσον προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου 
Ταυτότητας των υπόχρεων). 

 
Ποινικό μητρώο προσκομίζουν:  
     - ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση 
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  
     - ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.),  
     - ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων,  
     - ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας,  
     - τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και  
     - τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα  
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με 
σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί σε 
κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των 
καταδικαστικών αποφάσεων. 

 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής),  
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  
      - στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 
ασφάλισης,  
      - στους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό  
      - Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  
      - Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό 
Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν 
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  
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      - Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι 
αντίστοιχες ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί 
με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου 
υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από 

αρμόδια διοικητική αρχή.  
 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις.  
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής, με το 
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψήφιου Προμηθευτή σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του, που να είναι συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
Οργανώσεις, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Προκειμένου περί ενώσεως οικονομικού φορέα, το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά σε 
κάθε μέλος της ένωσης.  
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-Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
προσκομίζουν υποχρεωτικά:  
(i) Για κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με 
την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
(ii) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης, με το οποίο  
- Συστήνεται η Ένωση  
- Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει 
κάθε μέλος της Ένωσης στο σύνολο της προσφοράς  
- Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη 
για τις υποχρεώσεις της Ένωσης και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της 
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας  
- Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της Ένωσης  
- Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
(iii) Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους:  
- Στην Ένωση και  
- Στο Διαγωνισμό.  

Διευκρινίζονται τα εξής:  

-Για όλες τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση 
Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που 
έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
21.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
21.4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων 
του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης, εφόσον είχε 
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  

21.5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης εφόσον είχε προσκομισθεί, 
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και η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
21.6. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 
της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του Ν.4412, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, με την επιφύλαξη τον όσων ορίζει ο 
Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
21.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 
είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δ. Χίου.  

21.6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος. 

 

Άρθρο 22 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του     
Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσης.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 της 
παρούσας μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) Δεν απαιτείται Προσυμβατικός Έλεγχος στη παρούσα διαδικασία.  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 21. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
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διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 

Άρθρο 23 

Σύμβαση 
1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών, 
για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει κατά το Άρθρο 14 της παρούσης, 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  
2. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 129-133 και 200-220 του Νόμου 4412/2016 
όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, καταρτίζεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και των τευχών που την συνοδεύουν και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω.  
3. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο .  
Η Σύμβαση, 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 ή το ποσοστό έκπτωσης και την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα προϊόντος. 
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  
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. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
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Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται 
ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο, συλλογικές  
συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4412/2016), 
β) δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  
της  διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση 
διαιρετού είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο ως ασήμαντο. 
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

Άρθρο 24 
Εκχώρηση της σύμβασης 

Εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση δεν είναι δυνατή εκτός των 
περιπτώσεων υπεργολαβίας των άρθρων 58 και 131 του Ν 4412/16. 
Μόνη εξαίρεση στην ως άνω απαγόρευση, αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού 
ανταλλάγματος σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου 
και έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 25 
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης-τόπος παράδοσης 

Η παράδοση όλων των ΟΜΑΔΩΝ θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου και τόπος παράδοσης θα τον υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή ανάλογα το υπό 
προμήθεια είδος. Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται έως 
31/12/2017. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης 
εάν δοθεί τέτοια από την Εποπτεύουσα Αρχή, προκειμένου να καλυφθούν 
τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 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. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατάστημα των υπό προμήθεια ΟΜΑΔΩΝ 
τροφίμων ή ειδών καθαρισμού που συμμετέχουν με τις σχετικές νόμιμες άδειες 
λειτουργίας για την τροφοδοσία του Δήμου με τρόφιμα ή είδη βασικής υλικής 
συνδρομής, η οποία θα γίνεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν 
εντολής της Υπηρεσίας. 
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Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ. Ο Δήμος Χίου δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των τροφίμων ή των ειδών καθαρισμού που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή 
απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 

 

Άρθρο 26 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 
θα γίνει μετά την εκτέλεση ολόκληρης της προμήθειας ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 27 

Τρόπος πληρωμής  
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται σε ποσοστό 100 % της συμβατικής αξίας των 
προϊόντων τμηματικά και με τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται 

μετά την παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και θα εξοφλούνται 

από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Χίου. Ο ανάδοχος 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. 

Επισημαίνεται ότι έκδοση και υποβολή τιμολογίου/ΔΑ πώλησης αγαθών δεν επιτρέπεται 
να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των 
υλικών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή  
 
Κρατήσεις-Φόροι: 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% 
(Άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22.3.94). 
 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβαρύνει τον προμηθευτή (παρ. 7 του άρθρου 375 Ν. 4412/16) για συμβάσεις ύψους 
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 
Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που 
αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί χαρτοσήμου. 
 Εφόσον εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του άρθρου 36 του Ν. 4412/16, 
επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ του Δημοσίου, που 
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 
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Άρθρο 28 
Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
- Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  
- Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.  
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 
του Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 
Άρθρο 29 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-διευκρινίσεις 
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.  

http://www.chioscity.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 21/09/2017. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών 
ηλεκτρονικά, δηλαδή μέχρι τις 27/09/2017 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
6. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από  τον  
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β)  Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Χίου, διεύθυνση Κανάρη 18, αρμόδιος 
υπάλληλος κος Φαφαλιός Αδαμάντιος 22713 51702-713  FAX 22713 51738, e-mail : 
promithies@chios.gov.gr ή για διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
ειδών στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού αρμόδιος υπάλληλος κος 
Πεντάκης Παναγιώτης 22713 50054, e-mail : pronoia@chios.gov.gr 

Άρθρο 30 

Δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 3861/10 και θα δημοσιευθεί εφάπαξ στην Επίσημη Εφημερίδα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης, στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες «…………….» και         
«…………..» καθώς και στις τοπικές (ή νομαρχιακές) εφημερίδες του Νομού Χίου 
«ΠΟΛΙΤΗΣ» και «ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του Ν 4013/11 καθώς και στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
www.promitheus.gov.gr . 

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 στον τύπο του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικών, 
βαρύνει τον τελικό μειοδότη – ανάδοχο αναλογικά με το μέρος του προϋπολογισμού των 
υπό προμήθεια ειδών. 

 Άρθρο 31 
Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Χίου. Εφόσον συμμετέχει ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό ισχύει ότι έλαβε γνώσει των όρων της 
διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως & ανεπιφύλακτα.  
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@chios.gov.gr
mailto:pronoia@chios.gov.gr
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3861/10&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4013/11&typen=4
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.chioscity.gr/
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προμήθεια ανατίθεται κατόπιν απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) μόνο για τις ομάδες των 
προς προμήθεια προϊόντων για τις οποίες κρίθηκε άγονος. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται 
από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 
καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.  

 

Άρθρο 32 
Διατάξεις-συμβατικά έγγραφα 

Συμβατικά έγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 
β. Η υπ’ αρ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Δ. 
Χίου. 
γ. Η προσφορά του Αναδόχου.          
 

Άρθρο 33 
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τις ισχύουσες διατάξεις, 

όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο της διακήρυξης. Σε περίπτωση 
διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι 
τα Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

                                  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

κ.α.α. 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2286/95&typen=4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΤΗΛ: …………………………………………    ΦΑΞ: ………………………………    E-mail:…………………………………………….. 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως θα 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών από το Παρατηρητήριο Τιμών 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. (Αφορά μόνο το είδος Ελαιολάδου) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 

   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ    

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

   ΤΕΒΑ    

1 Γάλα εβαπορέ  συσκ. 410γρ. 9% 10.260    

2 Γάλα εβαπορέ Παιδικό  κουτί 9% 1.800    

3 Γάλα σκόνη 1ης - 2ης βρεφικής ηλικίας 800γρ. 9% 96    

4 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 1 λίτρο 9% 5.184   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤ.   

(………….%) 

6 Ζυμαρικά Νο6  500γρ. 9% 19.560    

7 Κρέμα Δημητριακών  300γρ. 9% 216    

8 Κρέμα Ριζάλευρο  300γρ. 9% 216    

10 Τυρί φέτα Ελληνική 500γρ. 9% 6.520    

11 Φακές μεσαίες συσκ. 500γρ. 9% 6.944    

12 Φασόλια ψιλά συσκ. 500γρ. 9% 6.096    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9%)   

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 9%   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ    

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5 Ζάχαρη συσκευασία  1κιλό 17% 5.184    

9 Σάλτσα πελτέ  400γρ. 17% 3.456    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17%)   

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 17%   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ (9%) + ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ (17%)]  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΠΑ (9% & 17%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

                                                                                                                            

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 



  
 

36 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΤΗΛ: ………………….………………….…   ΦΑΞ: ……………………………………..…   E-mail:……………….…………………… 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ    

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        ΤΕΒΑ    

13 Καθαριστικό γενικής χρήσης 1-2kg Τεμ. 17% 1.728    

14 Μωρομάντιλα 60τεμ. Τεμ. 17% 456    

15 Οδοντόβουρτσα Τεμ. 17% 50    

16 Οδοντόκρεμα Τεμ. 17% 50    

17 

Πάνες 20-50τεμ. Σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές : α) από 4 έως 9 kg 50%, 

β) από 7 έως 18kg 30%, γ) από 11 έως 

25kg 20% 

Τεμ. 17% 456 

   

18 Σαμπουάν Τεμ. 17% 50    

19 
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 16-24 

μεζούρες 
Τεμ. 17% 1.728 

   

20 Υγρό πιάτων 400ml Τεμ. 17% 1.728    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (17%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

37 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΤΗΛ: …………………..…………………  ΦΑΞ: ……………………………………  E-mail:…………………………………… 

 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως θα 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών από το Παρατηρητήριο Τιμών 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΕΒΑ)      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % ΚΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο 1,3 – 2 kg Τεμ. 5.184 

  

  

2 Κρέας χοιρινό νωπό συσκ. 500 γρ Τεμ. 7.008 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)     

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

38 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΤΗΛ: …………………..…………………  ΦΑΞ: ……………………………………  E-mail:…………………………………… 

 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως θα 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών από το Παρατηρητήριο Τιμών 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΕΒΑ)      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Λάχανα 1,2 – 2 kg Τεμ. 5.184     

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

39 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
Κατάστημα: …………………………….. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης…………. 
ΕΥΡΩ ………………………… 
Προς: ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………. ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως και 
διαιρέσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………….. υπέρ της Εταιρείας ……….. (ή σε περίπτωση 
Ένωσης υπέρ των εταιρειών α)……. και β)………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης εταιρειών), Δ/νση ……………. …..για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
υπ’ αριθμ. ………/2017 για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  



  
 

40 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
Κατάστημα: …………………………….. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης…………. 
ΕΥΡΩ ………………………… 
Προς: ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………………….. ΕΥΡΩ  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ……………………. , οδός ……………………. , 
αριθμός … , πρόκειται εν συνεχεία της υπ’ αριθμ. ………/2017 διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων και ΒΥΣ να συνάψει μαζί σας, σαν 
αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια ………………………………… και 

ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ……………. ευρώ. 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 

υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών)  

1) ………………………. 2)………………………………….. 3)……………………….. με Α.Φ.Μ. και έδρα 
(διεύθυνση………..) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών εγγυάται προς 
εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, 
ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς 
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησή σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη 
δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Ο αριθμός της σχετικής σύμβασης/διακήρυξης είναι……./2017, 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 
 
 



  
 

41 | Σ ε λ ί δ α  

 
ΤΕΒΑ / FEAD 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                          ΧΙΟΣ ….. / ….. /2017 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π........... 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δημοκρατίας 2 - Τ.Κ. 821 31, Χίος 
Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. 
Τηλ. : 22713 51702-713 
Φαξ : 22713 51738 
Email: promithies@chios.gov.gr   

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Σήμερα την …...του μηνός ........ του έτους 2017, ημέρα ...........στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, 
(Δημοκρατίας 2 Τ.Κ.821 31, Χίος), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Εμμανουήλ Βουρνούς, Δήμαρχος Χίου, που εκπροσωπεί νόμιμα με την ιδιότητά του αυτή τον Δήμο 
Χίου, που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 2 ΤΚ 821 31 Χίος, με ΑΦΜ 997895268 και ΔΟΥ Χίου, 
αποκαλούμενη στο παρόν «Αναθέτουσα Αρχή», και  
2. ............. ................., Πρόεδρος, Διευθύνοντας Σύμβουλος νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας με 
την επωνυμία «..............................» που εδρεύει στην ......................................................, τηλ. 
....................................., με ΑΦΜ .................... και ΔΟΥ ............, αποκαλούμενη στο παρόν 
«Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
 
Με βάση τη Διακήρυξη ........./2017 διενεργήθηκε την ...../...../ 2017 ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής 
διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική 
τιμή πώλησης σύμφωνα με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών τροφίμων και βασικής υλικής 
συνδρομής (ΤΕΒΑ)» προϋπολογισθείσης δαπάνης 196.215,03 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) 
Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερομένου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
..................... (Πρακτικό../θέμα .../ ...-....-201..) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου, 
στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία «………….……….» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του 
συνολικού ποσού των ...................... €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και 
ποσοστού ...........Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών”. 
3.Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
4.Την υπ. αριθμ .................. (ΑΔΑ: ........., ΑΔΑΜ:...................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Χίου περί έγκρισης α)δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και γ) των όρων της διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών 
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)». 

mailto:promithies@chios.gov.gr
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5.Την υπ. αριθμ. 05/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί συγκρότησης Επιτροπών 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμών. 
6.Την υπ. αριθμ. ......./....-....2017 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
«Προμήθεια Ειδών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)» (ΑΔΑ:............ 
ΑΔΑΜ:................................., Αριθμός Καταχώρησης στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: ..............) 
7. Την υπ’ αριθ. ………../…….-……-2017 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου ελέγχου 
νομιμότητας της ……./2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 
2017,  
8. Την …../2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από …../…../2017 
πρακτικό Αποσφράγισης - Διενέργειας του διαγωνισμού,  
9. Της ……/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από …../……/2017 
πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών στοιχείων των προσφορών και  
10. Την ……/2017 με την οποία εγκρίθηκε το από …./…../2017 πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και ανάδειξης αναδόχου. 
11.Την Την προσφορά της εταιρείας………………………………… η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 
Αναθέτει στον Προμηθευτή την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ …….................... με τους κατωτέρω όρους και 
συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Είναι η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ ……, …………………………………………………………., όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ 
Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω: 
 

ΟΜΑΔΑ …. : ΕΙΔΗ ……………………………………..    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ    

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        ΤΕΒΑ    

     
   

     
   

     
   

     
   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ…………..   

ΠΟΣΟ ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ…………..  

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με μέριμνα, ευθύνη και 
δαπάνη της προμηθεύτριας στον χώρο φύλαξης του φορέα, (αναγράφεται η δ/νση), για τον οποίον 
προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς του. 
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν 
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιανδήποτε αιτία. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα ανωτέρω προς προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, η 
οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 02/2017 μελέτης της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 
στον τόπο που θα υποδείξει η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού, και ως την ……-
…..-201…  
2. Τα παραδοθέντα τρόφιμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους  όρους και 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, θα έχουν 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι αμεταχείριστα κ.λ.π. και 
θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση την οποία τα προορίζει η Δ/νση Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου. 
3. Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016, και επιβάλλονται 
σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Επειδή η 
παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου & των 
Δομών του, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση αυτών. 
4. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας ακόμα και με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα στον χρόνο παράδοσης που ορίζει η παρούσα. 
5. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για 
την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (Άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016). 
6. Η μεταφορά των ειδών, θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα κατάλληλα για το είδος των 
τροφίμων που μεταφέρουν μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι το χώρο που θα του υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία. 
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για τον ακριβή 
χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν 
την παράδοση. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
8. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών, που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 205 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5o 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της Σύμβασης αυτής (εφεξής «Συμβατικό Τίμημα») ορίζεται και 
συνομολογείται στο ποσό των …………..ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού ……….ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την εκάστοτε τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών.  
Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών- 
δικαιολογητικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 27 της υπ’ αριθμ. 
……………Διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.  Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται 

http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/11389_93ar27.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/11389_93ar27.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/11389_93ar27.doc
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όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 
Όλα τα δικαιολογητικά θα ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χίου. 
Πέραν του Συμβατικού τιμήματος ο προμηθευτής δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας 
Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής 
αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ως ….-….-
201... Η περαίωση της προμήθειας ορίζεται με την ολοκλήρωση της προμήθειας και της παραλαβής 
των ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ΄ αριθ. …………………….. εγγυητική 
επιστολή εκ ποσού …………….€ της …………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης. 
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο προμηθευτή 
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α)  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στο Άρθρο 8 της με αριθμό…………../2017 Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1.  Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής 
της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 
πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
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2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 
Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι όροι της Δ/ξης με αριθ. ………/2017 και 
οι διατάξεις του Ν.4412/2016 των οποίων ο προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα.  
Επίσης όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 129-133 
& 200-220. Τούτο ισχύει και όταν κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν 
4412/2016. 
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των 
δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια 
πρωτότυπα. 
Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, δύο παρέμειναν στον Δήμο και ένα έλαβε ο προμηθευτής. 
 
 

Χίος,   …. / ….. / 2017 

ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

 
 

 
 

 
 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
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