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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ. Αποφ 084/2017 

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης  

της 28-03-2017. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο 

«Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό 

έτος 2017-2018». 

 

Σήμερα, ΤΡΙΤΗ 28-03-2017 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 18/24-03-

2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα οκτώ (8)  μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΣ 

1. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                           ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    

3. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       

4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

5. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

6. ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7. ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

8. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της  συνεδρίασης  είπε:  

 

     O Δήμος έχει την υποχρέωση, βάσει του N 3852/2010 και όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 

4257/2014 (άρθρο 69, παρ. 2), να φροντίζει για τη σίτιση των μαθητών του Πειραματικού 

Μουσικού Γυμνασίου-Γενικού Μουσικού Λυκείου Παλλήνης, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Θέση 

Μάριζα Παλλήνη και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις, Ηρακλείας 

και Σκιάθου Γέρακας, για το σχολικό έτος 2017-2018. Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να 

παρασκευάζει γεύματα με τις δικές του υπηρεσίες, πρέπει να καταφύγει σε ανάθεση για την 

προμήθεια έτοιμων γευμάτων, προκειμένου να καλυφθεί η παραπάνω υποχρέωσή του. 
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     Σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών είναι απαραίτητη η ανάδειξη 

αναδόχου για τη σίτιση των μαθητών των ανωτέρω σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 

λόγω σχολικού έτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 02/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 375.625,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 24%  90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 465.775,00  €, με δικαίωμα 

προαίρεσης ποσότητας έως 15% ήτοι 22.537 μερίδων ποσού 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 

13.522,20 € και συνολική δαπάνη προαίρεσης 69.864,70 €, ήτοι συνολική δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0008 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018, με 

απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € (συμπ. του 

Φ.Π.Α.) και εντός του οικονομικού έτους 2018 του υπόλοιπου ποσού συμπεριλαμβανομένης 

της προαίρεσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 

μειώσει ή να αυξήσει την προμήθεια στη συνολική ποσότητα.  Η τελική αξία της προμήθειας 

θα εξαρτηθεί από τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων και τις μερίδες φαγητού που θα 

καταναλώνονται ανά ημέρα σίτισης. 

Για την σίτιση των μαθητών θα απαιτηθούν καθημερινά σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Συσσιτίου:  

1. του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Γενικού Μουσικού Λυκείου Παλλήνης 590 μερίδες, 

για περίπου 64 σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2017 ήτοι 590 μερίδες Χ 64 σχολικές ημέρες 

Χ 2,50 € κόστος ανά μερίδα = 94.400,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 22.656,00 Ε = 117.056,00 €) 

για το σχολικό έτος από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2017 και 590 μερίδες, για περίπου 91 

σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2018 ήτοι 590 μερίδες Χ 91 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € 

κόστος ανά μερίδα = 134.225,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 32.214,00 Ε = 166.439,00 €) για το 

σχολικό έτος από Ιανουάριο έως Μάιο 2018.  

Άρα σύνολο μερίδων 590 Χ 155 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € κόστος ανά μερίδα = 228.625,000 

Ε πλέον ΦΠΑ 24% 54.870,00 Ε = 283.495,00 €) για το σχολικό έτος από  2017-2018.  

2. του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις 350 μερίδες, για περίπου 72 

σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2017 ήτοι 350 μερίδες Χ 72 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € 

κόστος ανά μερίδα = 63.000,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 15.120,00 Ε = 78.120,00 €) για το 

σχολικό έτος από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2017 και 350 μερίδες, για περίπου 96 σχολικές 

ημέρες σχολικού έτους 2018 ήτοι 350 μερίδες Χ 96 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € κόστος ανά 

μερίδα = 84.000,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 20.160,00 Ε = 104.160,00 €) για το σχολικό έτος 

από Ιανουάριο έως Μάιο 2018.  

Άρα σύνολο μερίδων 350 Χ 168 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € κόστος ανά μερίδα = 147.000,000 

Ε πλέον ΦΠΑ 24% 35.280,00 Ε = 182.280,00 €) για το σχολικό έτος από  2017-2018.  

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 375.625,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 24% 90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 465.775,00  €, με δικαίωμα 

προαίρεσης ποσότητας έως 15% ήτοι 22.537 μερίδων ποσού 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 

13.522,20 € και συνολική δαπάνη προαίρεσης 69.864,70 €, ήτοι συνολική δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0008 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018, με 

απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € (συμπ. του 

Φ.Π.Α.) και εντός του οικονομικού έτους 2018 του υπόλοιπου ποσού συμπεριλαμβανομένης 

της προαίρεσης. 

 

CPV : 15894210-6 σχολικά γεύματα, NUTS: EL303.  
  

     Η εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς 

δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

209 του Ν. 3463/2006,  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» άρθρο 5 και επόμενα,  με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις των:   
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 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 

114/08.06.2006).  

 Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) και όπως ισχύει 

 Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει 

 τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων γενικής χρήσης ΦΕΚ 

Β788/31-12-1987 όπως ισχύει  

 τους Κανονισμούς (ΕΚ) με αριθμ 178/28-01-2002, 2073/22-12-2005, 2073/15-11-

2005, 1881/19-12-2006, 1441/5-12-2007, 854/29-04-2004, 852/30-04-2004,  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως ισχύουν  

 την ΚΥΑ αριθμ.487 ΦΕΚ Β1219/4-10-2000 Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ όπως ισχύει 

 Ν.4235 ΦΕΚ Α32/11-02-2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 

εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύουν 

 τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 449/2009 ΦΕΚ Β2600/31-12-

2009, 371/2009 ΦΕΚ Β2601/31-12-2009 και 450/2009 ΦΕΚ Β2572/31-12-2009 

εναρμόνισης προς τις οδηγίες 2009/10/ΕΚ, 2009/32/ΕΚ 2009/106/ΕΚ αντίστοιχα 

όπως ισχύουν την υπ. αριθμ. Υιγ Γ.Π/οικ 81025 Απόφαση Ερ. ΦΕΚ 2125 Β’ 29 

Αυγούστου 2013.  

 την υπ. αριθμ. Υιγ Γ.Π/οικ 81025 Απόφαση Ερ. ΦΕΚ 2125 Β’ 29 Αυγούστου 2013.  

 καθώς και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές 

Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω που θα ισχύουν κατά 

την ημέρα της διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού 

άνω των ορίων. 

 Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 

Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, 

όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ 

του άρθρου 2 του Ν.2286/1995 και όπως ισχύει 

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

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

  Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)» 

  Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

  Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

  Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

 Του Ν. 4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 

της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), 

Καθώς και:  

1. Το υπ’ αριθ. 3269/27-01-2017 έγγραφο του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-

Γενικού Μουσικού Λυκείου Παλλήνης που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου 
να συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη. 

2. Το υπ’ αριθ.2367/19-01-2017 έγγραφο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα με 

Λυκειακές Τάξεις που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η 

απαιτούμενη μελέτη. 

3. Τη με αρ. 02/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων – 

Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018». 

4. Την υπ’ αρ. 061/2017 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΝΩΞΚ-50Γ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης 

για την έγκριση της προμήθειας και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή 

Διαγωνισμού άνω των ορίων.     

5. Την ύπαρξη αντίστοιχων πιστώσεων στον με Κ.Α 15.6481.0008 Προϋπολογισμού του 
Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2017. 

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της 

παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές 

Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται: 

 

1) Η ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών 

ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018» ποσού 

375.625,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 24% 90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 

465.775,00 €, με δαπάνη προαίρεσης 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 13.522,20 € και συνολική 

δαπάνη προαίρεσης 15 % ήτοι 69.864,70 €, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένης 

της προαίρεσης 535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0008 του προϋπολογισμού 

του Δήμου για το έτος 2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018, με απορρόφηση εντός του 

οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € (πλέον του Φ.Π.Α.) και εντός του 

οικονομικού έτους 2018 του υπόλοιπου ποσού. 

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

προαίρεσης βάσει των άρθρων 104 παρ. 1 και 132 παρ. 1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια 

ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των μαθητών των εν λόγω 

σχολείων. Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανής ύπαρξης 

φιλοξενούμενων μαθητών ή γενικότερα επιπλέον μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2017-2018.   

2). Η έγκριση της υπ’ αριθμ. 02/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών 

Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018». 
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3). Η απόφαση για την εκτέλεση αυτής της προμήθειας με ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο 

ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής. 

4). Εξουσιοδότηση του  κ. Δημάρχου για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

5). Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή  καλείται να καταρτίσει και να προκηρύξει 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: 

 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 

114/08.06.2006).  

 Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) και όπως ισχύει 

 Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει 

 τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων γενικής χρήσης ΦΕΚ 

Β788/31-12-1987 όπως ισχύει  

 τους Κανονισμούς (ΕΚ) με αριθμ 178/28-01-2002, 2073/22-12-2005, 2073/15-11-

2005, 1881/19-12-2006, 1441/5-12-2007, 854/29-04-2004, 852/30-04-2004,  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως ισχύουν  

 την ΚΥΑ αριθμ.487 ΦΕΚ Β1219/4-10-2000 Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ όπως ισχύει 

 Ν.4235 ΦΕΚ Α32/11-02-2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 

εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύουν 

 τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 449/2009 ΦΕΚ Β2600/31-12-

2009, 371/2009 ΦΕΚ Β2601/31-12-2009 και 450/2009 ΦΕΚ Β2572/31-12-2009 

εναρμόνισης προς τις οδηγίες 2009/10/ΕΚ, 2009/32/ΕΚ 2009/106/ΕΚ αντίστοιχα 

όπως ισχύουν την υπ. αριθμ. Υιγ Γ.Π/οικ 81025 Απόφαση Ερ. ΦΕΚ 2125 Β’ 29 

Αυγούστου 2013.  

 την υπ. αριθμ. Υιγ Γ.Π/οικ 81025 Απόφαση Ερ. ΦΕΚ 2125 Β’ 29 Αυγούστου 2013.  

 καθώς και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές 

Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω που θα ισχύουν κατά 

την ημέρα της διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού 

άνω των ορίων. 

 Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 

Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, 

όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ 

του άρθρου 2 του Ν.2286/1995 και όπως ισχύει 

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

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
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  Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)» 

  Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

 Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

 Του Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 

της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), 

Καθώς και:  

1. Το υπ’ αριθ. 3269/27-01-2017 έγγραφο του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-

Γενικού Μουσικού Λυκείου Παλλήνης που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου 
να συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη. 

2. Το υπ’ αριθ.2367/19-01-2017 έγγραφο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα με 

Λυκειακές Τάξεις που στάλθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η 
απαιτούμενη μελέτη. 

3. Τη με αρ. 02/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων – 

Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018». 

4. Την υπ’ αρ. 061/2017 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΝΩΞΚ-50Γ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης 

για την έγκριση της προμήθειας και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή 
Διαγωνισμού άνω των ορίων.     

5. Την ύπαρξη πιστώσεων στον με Κ.Α 15.6481.0008 Προϋπολογισμού του Δήμου 
Παλλήνης οικονομικού έτους 2017. 

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της 

παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές 

Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.                                                

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 

 

1) Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών 

Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018» ποσού 
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375.625,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 24% 90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 

465.775,00 €, με δαπάνη προαίρεσης 56.342,50 €, ΦΠΑ 24 % 13.522,20 € και συνολική 

δαπάνη προαίρεσης 15 % ήτοι 69.864,70 €, ήτοι συνολική δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.6481.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τον αντίστοιχο έτους 

2018, με απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € 

(πλέον του Φ.Π.Α.) και εντός του οικονομικού έτους 2018 του υπόλοιπου ποσού, η οποία 

νομίμως έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 079/2017 (ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και  νομίμως έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 685/2017. 

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

προαίρεσης βάσει των άρθρων 104 παρ. 1 και 132 παρ. 1, δηλαδή να αυξήσει την 

προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των μαθητών 

των εν λόγω σχολείων. Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανής 

ύπαρξης φιλοξενούμενων μαθητών ή γενικότερα επιπλέον μαθητών κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2017-2018.   

2). Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 02/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών 
Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018». 

3). Αποφασίζει την εκτέλεση αυτής της προμήθειας με ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο 

ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής. 

4). Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

5). Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας ως κατωτέρω:   

 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάδειξη 

προμηθευτή/των για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων 

Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 

535.639,70 € συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και δικαιώματος προαίρεσης 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την 

προμήθεια στη συνολική ποσότητα. Η τελική αξία της προμήθειας θα εξαρτηθεί από τις 

ανάγκες των εν λόγω σχολείων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, στο διαδικτυακό τόπο 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παρέλευση τουλάχιστον 35 ημερών από 

την ημερομηνία καταχώρησης της προκήρυξης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του  διαγωνισμού θα σταλεί  για δημοσίευση : 

1. ΣΤΙΣ 06/04/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για 

δημοσίευση στις 07/04/2017. 

3. Στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 07/04/2017 και 08/04/2017. 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ, 

Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ: ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ,ΕΒΔΟΜΗ 

4. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για ανάρτηση στις παρακάτω υπηρεσίες: 

Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 

5. Επίσης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης www.palini.gr καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια http://diavgeia.gov.gr 
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6. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας και στην τοπική εφημερίδα θα βαρύνουν το Ανάδοχο. 

7. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

07/04/2017 

 

11/04/2017 

ώρα 08:00 

π.μ 

18/05//2017 

ώρα 23:00 μ.μ. 

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα με ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13 και της ΥΑ Π1/2390/2013.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, 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. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό από 

τη διαδικασία του παρόντος ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά μετά την υποβολή της.  

Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους.  

Επισημαίνεται ότι τα Δικαιολογητικά του (υπο) φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (άρα δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην 

Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου, σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε σφραγισμένο υποφάκελο με 

εξωτερικές ενδείξεις επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα 

εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού. 
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Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών.  

 

Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη (το σύνολο του μενού). 

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο του, θα απορρίπτονται ως προς τη 

συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16). 

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που καθορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β». 

Πληροφορίες θα παρέχονται το αργότερο έξι ημέρες πριν την προθεσμία που 

ορίζεται για την ολοκλήρωση της παραλαβής των  προσφορών. 

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται εγκαίρως, δεν δημιουργούν 

καμία υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή διευκρινίσεων και εξετάζονται μόνο εάν 

αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος 

χρόνου. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι 

οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή 

όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό, χωρίς ουδεμία υποχρέωση 

καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

CPV : 15894210-6 σχολικά γεύματα, NUTS: EL303, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 

535.639,70 € συμπ. ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης με τους παρακάτω όρους: 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών 

ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018» που στην 

ανάθεση της σίτισης των μαθητών του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Γενικού Μουσικού 

Λυκείου Παλλήνης, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Θέση Μάριζα Παλλήνη και του Καλλιτεχνικού 

Γυμνασίου Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις Παλλήνης, Ηρακλείας και Σκιάθου Γέρακας, για το 

σχολικό έτος 2017-2018. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση έδρας του Δήμου : Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ. 15344 

http:/www.palini.gr 

Τηλέφωνα : 2136604600 

Fax: 2106612965 

e-mail: info@gerakas.gr 

Πληροφορίες: 2106604617-682-704 

Στοιχεία των σχολείων παράδοσης-υλοποίησης της προμήθειας:  
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1. Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Γενικό Μουσικό Λύκειο Παλλήνης, 17ο χλμ Λ. 

Μαραθώνος, Θέση Μάριζα Παλλήνη και 

2. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις, Ηρακλείας και Σκιάθου Γέρακας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Γενικοί Όροι Συμμέτοχής στο Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών 

ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018». 

Β. Ειδικοί Όροι. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

Άρθρο 1: Δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες 

διεθνείς συμφωνίες 

Άρθρο 2: Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

Άρθρο 3: Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Άρθρο 4: Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Άρθρο 5: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

Άρθρο 6: Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης- Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξης 

Μειοδότη - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο 8: Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης 

Άρθρο 9: Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

Άρθρο 10: Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές 

Άρθρο 11: Έννομη Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 

Άρθρο 12: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Άρθρο 13: Εχεμύθεια 

Άρθρο 14: Άλλοι γενικοί όροι 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο Προμήθειας 

Άρθρο 2: Διεξαγωγή Διαγωνισμού – Προσφορές 

Άρθρο 3: Επανάληψη Διαγωνισμού 

Άρθρο 4: Προαπαιτούμενα - Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 

Άρθρο 5: Σύμβαση - Αναπροσαρμογή Τιμής 

Άρθρο 6: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Άρθρο 7: Αυξομείωση Ποσοτήτων 

Άρθρο 8: Οικονομικές Προσφορές - Κριτήριο κατακύρωσης 

Άρθρο 9: Οικονομικές Επιβαρύνσεις - Κρατήσεις – Έξοδα 

Άρθρο 10: Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

Άρθρο 11: Παράδοση – Παραλαβή 

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Άρθρο 13: Ποιοτικός – Ποσοτικός έλεγχος 

Άρθρο 14: Εχεμύθεια 

Άρθρο 15: Τιμές Πώλησης 

Άρθρο 16: Τελικές Διατάξεις 

Άρθρο 17: Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης 

Άρθρο 18: Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «Σίτιση μαθητών ειδικών 

Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018» 

Άρθρο 1: Δικαιούμενοι συμμετοχής: (σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 25/Ν.4412/2016 

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς 

συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ- η 

Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.2513/1997 

(ΦΕΚ Α'1 39) και άλλες διεθνείς συμφωνίες. 
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1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

 

α. Κράτος - μέλος της Ένωσης 

β. Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.) 

γ. 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ. 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. 

2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 

συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 

έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 

υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 

για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

3. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι 

αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr, 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται σε αυτή. 

 

Άρθρο 2: Κατάρτιση και Υποβολή προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της ιστοσελίδας 

www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται 

από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.4412/2016, στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ΚΥΑ Π1/2390/21 -10-

2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» καθώς και στα προβλεπόμενα από την 

εθνική νομοθεσία. 

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: Ένας (1) 

υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» & Ένας (1) 

υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3. Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, 

επί ποινή απόρριψης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων όπως αυτά 

αναγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσης. 

4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως «δωρεά») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - 

«Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς, υποβάλλονται, επί ποινή απορρίψεως, από τον 

17REQ006014891 2017-04-03

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ



12 
 

προσφέροντα, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο, θα φέρουν 

υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. Επισημαίνεται ότι ως «λοιπά στοιχεία» του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά 

αρχεία pdf αυτών, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) και για την αποδοχή τους ή 

μη, εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» - «Τεχνική προσφορά», η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 

περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς (προσφορά προερχόμενη από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς). 

α. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 

(προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός 

του ΦΠΑ. 

β. Τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους 

(Παράρτημα «Β») 

γ. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον 

υποφάκελο  «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, 

το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

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

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

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην 
παρούσα διακήρυξη.  

12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης 

υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 

προσφοράς στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, 

δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 

(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
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Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού 

συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

14. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια 

για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή 

απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς 

ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) 

σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συμμετοχής-Επιμέρους έντυπα Τεχνικής προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής 

προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την 

Υπηρεσία, με απόδειξη παραλαβής. 

15. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 

απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με 

την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων 

που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε 

υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό 

Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, 

προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας 

τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 

υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 

αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των 

στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά 

την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 

μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

18. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, 

που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, 

θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

19. Οι προσφορές (όσα από τα δικαιολογητικά απαιτείται η σε έντυπη μορφή υποβολή τους) 

δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 

οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Αρμόδιας Επιτροπής. Απαγορεύεται η χρήση 

αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν 

χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και 

με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

21. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αποτελούν στο 

σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

22. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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22. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

23. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για 

την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 

υποφακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

24. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων, που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 

της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 

ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

25. Τα έντυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή ενδέχεται να ζητηθούν από την επιτροπή, 

κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παλλήνης Ιθάκης 12 υπόψη της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

Άρθρο 3: Χρόνος Ισχύος προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές επί 12 μήνες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ 

των προσφορών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 

αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν 4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς 

που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος 

για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 4: Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Σε ότι αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με 

την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 

4250/2014. 

2. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής, λάβουν μέρος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα 

με το Ν.4412/2016, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑΠ1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται για κάθε περίπτωση παρακάτω : 

Δικαιολογητικά 1ηςΦάσης: 
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α. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως 

προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν 

χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που 

χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που 

απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. 

Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ιστοσελίδα:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 

Το ΕΕΕΣ ουσιαστικά αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται από 

τον κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται από τη 

διακήρυξη, όπως παρακάτω: 

Α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016. 

Β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 75. 

 

Ειδικότερα: 

1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η 

οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄48), 

δ) 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 (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

2.Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος 

3.Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

4. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού 

δικαίου 

5. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού 

δικαίου 

6. Ο οικονομικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου 
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7. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση / εξυγίανσης 

8. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε παύση δραστηριοτήτων (αφερεγγυότητα) 

9. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε διαδικασία ανάλογη της πτώχευσης 

10. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

11. Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

12. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

13. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών, 

ανικανότητας παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα 

14. Ο οικονομικός φορέας διαθέτει συστήματα διασφάλισης ποιότητας. 

15. Περί οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς επίσης και τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας. 

16. Περί μη αποκλεισμού για τον οποιονδήποτε λόγο από διαγωνισμούς του δημοσίου για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, κλπ. 

Το ΕΕΕΣ επιπλέον των ανωτέρω: 

α) Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί 

ο υποβάλλων προσφορά. 

β) Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των 

σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα 

είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω 

δικαιολογητικά. 

γ) Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 

δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση 

συναίνεσης, όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών 

με απευθείας πρόσβαση σε βάση δεδομένων. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται για τις συμβάσεις άνω των ορίων, βάσει του τυποποιημένου εντύπου 

του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, 

και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης και χειρισμού του ΕΕΕΣ 

υφίστανται και στον σύνδεσμο 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations, που 

απαντώνται διάφορες συχνές ερωτήσεις (Faqs). 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 

α) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το 

αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, 

πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε («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. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο 

κατάλληλο σημείο. 

γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 

δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή 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 το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο 

της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας να δηλώνει ότι δύναται να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο 

και το χρονικό διάστημα προμήθειας, όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του (365 ημέρες). 

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος (όπως αυτά ορίζονται στην αντίστοιχο 

κεφάλαιο της διακήρυξης- αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης). 

6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ως κοινοπραξία, τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται 

για κάθε μέλος της κοινοπραξίας 

7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα που τυχόν ζητούνται στο Άρθρο 4 των 

«Ειδικών Όρων». 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος αποδέχεται τους τεχνικούς όρους και 

επισυνάπτει τα ζητούμενα  αποδεικτικά στοιχεία. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το 

τελευταίο. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά). Επίσης υποβάλλει όλα τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 4 των ειδικών όρων και αφορούν την 

τεχνική αξιολόγηση. 

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

Άρθρο 5: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, που θα πραγματοποιηθεί 

τουλάχιστον τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 22/05/2017 και ώρα 11:00 π.μ., 

γίνεται αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

- «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι συμμετέχοντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 
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Άρθρο 6: Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης- Αξιολόγησης Προσφορών 

Ανάδειξης Μειοδότη - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ειδικότερα: 

α. Στην ημερομηνία που έχει ορισθεί στη διακήρυξη, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά από την 

επιτροπή ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και οι 

συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτού. Για την 

αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που 

παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

β. Επιπλέον, η αρμόδια επιτροπή παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν 

κατατεθεί στο Δήμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. 

Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη 

«Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και στη συνέχεια τα 

μονογράφει και τα σφραγίζει. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής 

Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και 

φυλάσσεται από την ίδια Επιτροπή. 

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 

υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της σε όλες τις σελίδες του. 

δ. Στη συνέχεια, η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικής 

προσφοράς που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και τη 

νομιμότητά τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το 

σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή 

διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή 

απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά 

περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ. Κατόπιν, οι αρμόδιες επιτροπές εισηγούνται/γνωμοδοτούν με ξεχωριστό πρακτικό 

αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στο φορέα για τη λήψη και 

έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή). 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα, έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για 

το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, στο 

χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) 

με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική 

προσφορά) κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 

προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 

ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για 

την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών. 

ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες 

αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 

από το σύστημα. 
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ια. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την 

ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν 

αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την επιτροπή, κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποσφράγισης, η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 

υποβάλει οικονομικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της σε 

όλες τις σελίδες του. 

ιβ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή, των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία 

οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 

παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή 

εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών 

προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης. 

ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 

υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 

του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 

χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται  για ενημέρωση. 

ιδ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων, επί της εκδοθείσας απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών 

προσφυγών ή ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ή όπως άλλος ορίσθηκε 

από την Επιτροπή από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν (η 

υπόψη ειδοποίηση του αποστέλλεται ηλεκτρονικά), οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με το Άρθρο 

80 του Ν.4412/2016 και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις 

ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Όλα τα εν 

λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο 

πρωτόκολλο του Δήμου. 

ιε. 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 από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές 

οικονομικά προσφορές, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 

συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. 

ιστ. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

ιζ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η 

Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των 

δικαιολογητικών αυτών και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη 

οριστικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

ιη. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για την 

έκδοση τελικής απόφασης. 

Κατά την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγηση, καθώς και για τη λήψη απόφασης 

επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα : 

α) Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις 

της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής. 

17REQ006014891 2017-04-03

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ



20 
 

β) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής. 

γ) Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 100 και 102 του Ν.4412/2016 καθώς επίσης και με όσα ορίζονται στους 

Ειδικούς Όρους της διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον 

υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία 

προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

δ) Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης 

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμίας άσκησης ενδίκων 

μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

ε) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με 

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

τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, 

της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της επιτροπής για το εκάστοτε στάδιό του 

διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι 

αποδεκτό ότι, οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 

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

χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν 

ενστάσεων - προσφύγων. 

στ) Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς 

αποδεκτές προσφορές. 

ζ)  Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (βάσει τιμής), δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 80 του Ν.4412/2016 (Άρθρο 7 του παρόντος), 

η κατακύρωση γίνεται στο συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 

στο συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας 

από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 7:Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, ο μειοδότης στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών ή όπως οριστεί από την Επιτροπή (Ν.4412/2016, Άρθρο 103) 

προσκομίζει, 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (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) έκδοσης τελευταίου 

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

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας. 
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Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας. 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή δεν έχει 

κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής. 

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 στα παραπάνω τρία πιστοποιητικά, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν εκδίδεται 

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 χώρα καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο να 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ειδοποίησης προσκόμισης του. Ως επαγγελματικά και εμπορικά 

μητρώα νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του 

Ν.4412/2016 και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα 

μητρώα που τα αντικατέστησαν. 

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 

ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 

Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η φερεγγυότητά του, η επαγγελματική αξιοπιστία του, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή 

του καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές του. 

       1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε 

για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, 

μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

      2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ή κατά το 

διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών εφόσον προβλέπεται η έκδοση 

τους για την λειτουργία αντίστοιχης επιχείρησης. 

     3. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ενός έτους 

τουλάχιστον ή βεβαίωση 

που να αποδεικνύει αντίστοιχη πείρα, με μνεία για κάθε παράδοση: 

• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα 

• της ημερομηνίας παράδοσης 

• της ποσότητας παράδοσης 

    4. Δήλωση περί του μέσου του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, 

συναρτήσει της ημερομηνίας 

σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι 

το ύψος του μέσου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο με το 

17REQ006014891 2017-04-03

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ



22 
 

1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για 

χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

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 5 εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 15 επιπλέον ημέρες. 

4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (ήτοι Άρθρο 4 του παρόντος), είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 

Άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει 

τιμής (άρθρο 103 του Ν.4412/2016). 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται 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 την 

παράγραφο 1 του Άρθρου 103 του Ν.4412/16 και του Άρθρου 75 αυτού (εφόσον ζητούνται 

από τη διακήρυξη), η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. 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. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 8 : Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης 

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το ύψος της οποίας καθορίζεται στους ειδικούς όρους. 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα 

(30 ημέρες), μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται: 

α. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

β. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επί αυτών. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α. Αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. 

β. Παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, που αναφέρονται στο Άρθρο 7 του παρόντος. 

γ. Δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

5. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία 

πρέπει να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της συνολικής αξίας της προμήθειας 

(χωρίς ΦΠΑ) που του κατακυρώθηκε. 
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6. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύμβασης, να είναι τουλάχιστον για ένα έτος και δύο μήνες και θα επιστρέφεται μετά την 

εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή. 

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

9. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού (σύμβασης), εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

10. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 9: Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή μέρος των 

προϊόντων μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης δύναται, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων να 

κηρύξει «ΕΚΠΤΩΤΟ» τον προμηθευτή, και να του επιβάλλει τις κατωτέρω κυρώσεις 

αθροιστικά ή διαζευκτικά: 

α. Επίπληξη 

β. Κατάπτωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

γ. Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου και αποκλεισμό του από μελλοντικούς διαγωνισμούς 

του Δήμου. 

2. Η προμήθεια των υλικών από τον αμέσως επόμενο μειοδότη, εφόσον οι ανάγκες της 

υπηρεσίας το επιβάλλουν, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου κάθε διαφορά τιμής, στην 

περίπτωση που η αγορά γίνει με τιμή μεγαλύτερη από τη συμβατική και εισπράττοντας την 

είτε από το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο προμηθευτής από το Δήμο, είτε από την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

6. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

7. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

8. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

9. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 

προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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10. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, 

κατά την υλοποίηση αυτής, επιβάλλονται στον προμηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης και 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

 

Άρθρο 10: Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων. 

 

Άρθρο 11 Έννομη Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 

Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στο Ν.3886/10. Ν.4412/16, Βιβλίο IV, άρθρα 345 

έως 373. Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις διαφορές 

που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, 

με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. 

Συμπληρωματικώς: 

Προδικαστική Προσφυγή Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στο Ν.3886/10 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. Ο οικονομικός 

φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή.  

Άρθρο 12: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης-άρθρο 133/Ν4412/2016. 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του 

Ν.4412/16. 

β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν4412/16 και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α' 

115). 

3. Είναι δυνατή η μονομερής λύση της σύμβασης σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η 

απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός 

πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παύσης. 

 

Άρθρο 13: Εχεμύθεια άρθρο 21/Ν4412/2016. 

1. Ο μειοδότης προμηθευτής, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί 

απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή 

ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου. Ο 

προμηθευτής δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για 

σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να 

γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από 

τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών 

σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που 

αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (μη κεντρική ή 

αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. 

4. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

5. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

6. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α 

34). 

 

Άρθρο 14: Άλλοι γενικοί όροι 

1. Η παρούσα δημοσίευση, και οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται 

αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της 

παρούσας δημοσίευσης και των συμβάσεων, ο προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, λαμβάνονται υπ’ όψιν ο 

Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και 

εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 

προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο Ν.4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Διακήρυξη / 

Δημοσίευση, η Κατακύρωση, η σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - 

Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται. 

3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις 

των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

4. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή 

μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. 

5. Οι συμβάσεις υπερισχύουν κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζονται (διακηρύξεις, όροι 

συμφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός προφανώς όταν υπάρχουν σφάλματα ή παραδρομές. 

6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κλπ και δεν 

ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, στην τιμή και στο χρόνο 

παράδοσης των ειδών. 

8. Κατά τα λοιπά και σε περίπτωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων της παρούσας, ισχύουν οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημόσιων προμηθειών. 

 

                                                                              O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης αποτελούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την 

συμμετοχή φυσικών προσώπων ημεδαπών και αλλοδαπών του (υπο)φακέλου με τίτλο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

2. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 

Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως 

υπογράφονται ψηφιακά από αυτούς. 

3. Επίσης, νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, καθορίζονται ως εξής: 

α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

(1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 

(2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 

(3) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή. 

(4) 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. 

(5) Πρακτικό απόφασης ΔΣ περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση 

σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 

(1) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας. 

(2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή. 

γ. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

(1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 3.α. ή 3.β., τα οποία προβλέπονται 

από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ημεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα 

Ελληνικά. 

(2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του 

νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: 

(α) Δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

(β) Ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο, που πρέπει να συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

δ. Συνεταιρισμοί: 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. Διευκρινίζεται 

ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. 

ε. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε μέλος, που συμμετέχει στην 

ένωση ή την κοινοπραξία. 

(2) Δήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα 

μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην 

οποία θα φαίνεται το αντικείμενο εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ο 

εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως 

τον αναπληρώνει. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

17REQ006014891 2017-04-03

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ



27 
 

1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση, 

μεταφρασμένη στα ελληνικά, του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά, του υποψήφιου 

αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών: 

Ι. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του εν λόγω διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους. 

ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο 

περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 

απόφαση της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

3η: Οι ΑΕ που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε Ένωση προσώπων 

ή Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με 

την προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως 

εκάστοτε ισχύει σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4250/14, στην οποία θα δηλώνουν τα 

ακόλουθα: 

Ι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών του μέχρι φυσικού 

προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους ή ότι πρόκειται για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ 

εταιρείες για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση αυτή, καθώς ότι στην σχετική διαδικασία δεν 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 

παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005. 

ΙΙ. Θα προσκομίσουν, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτούς, τα σχετικά 

δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

&  ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ». 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο Προμήθειας 

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά στην ανάδειξη μειοδοτών προμηθευτών για 

την προμήθεια με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» που απαιτούνται για να καλύψουν τις 

ανάγκες σίτισης των μαθητών του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Γενικού Μουσικού 

Λυκείου Παλλήνης, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Θέση Μάριζα Παλλήνη και του Καλλιτεχνικού 

Γυμνασίου Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις, Ηρακλείας και Σκιάθου Γέρακας, για το σχολικό έτος 

2017- 2018. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 

των ειδών (του μενού) του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2 : Διεξαγωγή Διαγωνισμού – Προσφορές 
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1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

Τα προβλεπόμενα έντυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους της 

διακήρυξης ότι πρέπει να προσκομιστούν και να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στον 

Δήμο Παλλήνης αποστέλλονται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί ανωτέρω. 

 

Άρθρο 3: Επανάληψη Διαγωνισμού 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μετά από γνώμη 

του αρμόδιου οργάνου, ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, κατά το 

Άρθρο 106 του Ν.4412/2016, τότε η ίδια διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει παράλληλα με 

τη ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης αυτής, με τροποποίηση 

ή μη των όρων της. 

 

Άρθρο 4: Προαπαιτούμενα - Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οφείλουν να υποβάλλουν επιπρόσθετα των αναφερομένων στους Γενικούς 

Όρους, τα παρακάτω: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται: 

(1) Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της/των επιχείρησης/-εων από όπου θα γίνεται η 

διακίνηση των προϊόντων. 

(2) Η/Οι επιχειρηματική/-ές μονάδα-ες στην/στις οποία/-ες θα παρασκευάζονται τα 

προσφερόμενα προϊόντα. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα παρασκευάζει ο ίδιος το 

τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, να δηλώνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της επιχείρησης παρασκευής του τελικού προϊόντος έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν. 

(3) Η χώρα ή χώρες καταγωγής των προσφερόμενων ειδών. 

(4) Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) που κρίνονται 

αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

(5) Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού 

αθροιστικά. 

(6) Τα διατιθέμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, την 

ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

1). Όλα τα είδη τροφίμων προς παρασκευή και προς βρώση (μερίδες)  πρέπει να πληρούν τις 

εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές, κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις περί 

παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων (π.χ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 

εγκύκλιοι ΕΦΕΤ). 

2). Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή, σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

3). Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για τους χώρους 

παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός θα πρέπει να δηλώνεται ο αντίστοιχος 

παραγωγός, ο όποιος θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

4). Ο προσφέρων πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψει στην 

συγκεκριμένη ενότητα της τεχνικής προσφοράς τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς 

ISO : Οι προμηθευτές ή/και παραγωγοί των προϊόντων να κατέχουν πιστοποίηση (σε ισχύ για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης) βάσει τα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 

σχετικό με τη διάθεση γευμάτων και παρεχόμενες υπηρεσίες ισοδύναμου τύπου καθώς και  

ISO 22000:2005 το οποίο θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα, την παραγωγή 

των γευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση, ή ΕΛΟΤ 1416 ή ισοδύναμου τύπου. 
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5). Οι φυσικές ιδιότητες του κάθε είδους πρέπει να είναι όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και 

Ποτών. 

6). Οι μικροβιολογικές ιδιότητες του κάθε είδους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

τις ισχύουσας νομοθεσίας. 

7). Οι χημικές παράμετροι του κάθε είδους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Θα πρέπει να μην ανιχνεύονται : γεωργικά φάρμακα, παρασιτοκτόνα, 

ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μη επιτρεπόμενες αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικά. 

8). Η παραγγελία θα γίνεται από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου τις εργάσιμες μέρες 

σύμφωνα με την υπ. αρ. 02/2017 μελέτη. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χώρο 

εκάστου σχολείου με φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις σχολικές 

ημέρες σύμφωνα επίσης με την υπ. αρ. 02/2017 μελέτη. 

9). Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης  διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος 

κριθεί απαραίτητο. Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών 

προδιαγραφών του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον 

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση - Αναπροσαρμογή Τιμής 

Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί με το μειοδότη που θα ανακηρυχθεί, θα 

διαρκεί όσο και το σχολικό έτος 2017-2018 όπως αναφέρεται αναλυτικά στην υπ. αρ. 

02/2017 μελέτη, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των 

τιμών. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης 

της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 

του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 6 : Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Αυξομείωση Ποσοτήτων 

Επιφυλάσσεται στον Δήμο το δικαίωμα, να αυξομειώνει τις ποσότητες των υπό προμήθεια 

ειδών, αναλόγως των αναγκών των σχολείων (διάρκεια σχολικού έτους και τελικό αριθμό 

μαθητών), χωρίς να έχει καμία επίδραση στην τιμή των προϊόντων και στους υπόλοιπους 

όρους της προμήθειας. 

 

Άρθρο 8: Οικονομικές Προσφορές - Κριτήριο κατακύρωσης 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, για το 

σύνολο των ειδών που απαιτούνται. 

2. Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνει δεκτή κατά τη χρονική διάρκειας ισχύος της 

σύμβασης. 

3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως 

αναλύεται ανά ομάδα ειδών. 

 

Άρθρο 9: Οικονομικές Επιβαρύνσεις - Κρατήσεις – Έξοδα 

1. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με: 

α. μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προϊόντων 

στα εν λόγω σχολεία. 

β. Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις-κρατήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα 

Ελληνική νομοθεσία. 

2. Η υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον κρατήσεων που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν. 

3. Η υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων τελών κ.λπ.) και δεν 

ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου 

παράδοσης των ειδών. 

 

Άρθρο 10: Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
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(άρθρο 200 του Ν.4412/2016) 

I. Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής από το Δήμο.  

II. Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. (άρθρο 200 

παρ.4 του Ν.4412/16) 

III. Εξόφληση τιμήματος 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την έκδοση του τιμολογίου και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 11: Παράδοση – Παραλαβή 

1. Η παραγγελία θα γίνεται από τον Διευθυντή εκάστου σχολείου σύμφωνα με τις ανάγκες 

του. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χώρο όπως περιγράφεται στην υπ. αρ. 02/2017 

μελέτη.  

Τα σημεία παράδοσης είναι: 1.Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Γενικό Μουσικό Λύκειο 

Παλλήνης, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Θέση Μάριζα Παλλήνη και 2. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο 

Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις Παλλήνης, Ηρακλείας και Σκιάθου Γέρακας.  

 

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν 

διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, ή δε υπηρεσία 

δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη.  

Η παραγγελία και η παράδοση θα γίνεται βάσει της υπ. αρ. 02/2017 μελέτης. 

 

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται από την αρμόδια 

επιτροπή με την παρουσία προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει 

μαζί με την επιτροπή ή τον εκάστοτε Διευθυντή του σχολείου στο τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω : 

α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών ποσότητες, στα 

είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι 

ποινικές ρήτρες. 

β. Να δέχεται τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλμένων κρατικών 

οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών. 

γ. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) έναντι του 

προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί 

ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 

17REQ006014891 2017-04-03

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126658
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126658
ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ



31 
 

 

 

Άρθρο 13 : Ποιοτικός – Ποσοτικός έλεγχος 

1. Ο εκάστοτε φορέας θα εκτελεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των προϊόντων που 

παραλαμβάνονται. 

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται από την αρμόδια 

επιτροπή με την παρουσία προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει 

μαζί με την επιτροπή στο τιμολόγιο. 

3. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με μακροσκοπική εξέταση του προϊόντος (οπτική). 

4. Ο ποσοτικός έλεγχος γίνεται με καταμέτρηση - ζύγιση των παραλαμβανομένων 

ποσοτήτων, με βάση το δελτίο παραγγελίας και το δελτίο αποστολής του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 14: Εχεμύθεια 

Ο προμηθευτής επιβάλλεται να είναι απόλυτα εχέμυθος, όσον αφορά τα στοιχεία και τις 

απόρρητες πληροφορίες που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του και που θέτουν σε κίνδυνο 

την ασφάλεια του προσωπικού – μαθητών - υλικού - εγκαταστάσεων των εν λόγω σχολείων 

καθώς και του Δήμου Παλλήνης. 

 

Άρθρο 15: Τιμές Πώλησης 

1. Η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις τιμές πωλήσεως καθώς και το 

βάρος των υπό προμήθεια προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Οι τιμές νοούνται σε Eυρώ χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσής 

τους. 

3. Ο Δήμος Παλλήνης  δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τα μέτρα και αυξήσεις των πάσης 

φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ, που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται 

οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παραδόσεως των προϊόντων. 

 

Άρθρο 16: Τελικές Διατάξεις 

1. Απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση από τον προμηθευτή δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την μέλλουσα να υπογραφεί σύμβαση σε 

οποιονδήποτε τρίτο. 

2. Το εκάστοτε σχολείο δε δεσμεύεται προς τον προμηθευτή για την ποσότητα των 

προϊόντων που θα παραγγείλει. Οι παραγγελίες θα γίνονται με βάση τις ανάγκες του για το 

χρονικό διάστημα που ορίζεται βάσει των εγκυκλίων λειτουργίας των σχολείων του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης δε δεσμεύεται για την 

απορρόφηση των ποσοτήτων που πιθανώς ισχυρισθεί ο προμηθευτής ότι πραγματοποίησε  

για μελλοντικές ανάγκες του φορέα. 

3. Η προς υπογραφή σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τη δικαστική επίλυση 

τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια με την εφαρμογή του ελληνικού δικαίου. 

 

Άρθρο 17: Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης 

κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. (άρθρο 105 του 

Ν.4412/2016) 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή 

της σύναψης της σύμβασης. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή 

του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, της παρούσης.  

 

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
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4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων βάσει νόμου ενστάσεων, 

και 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από τη σχετική 

πρόσκληση. 

 

5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης.  

 

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 

του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 18: Άλλοι Ειδικοί Όροι 

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, διακοπής (πρόσκαιρης ή οριστικής) της 

σύμβασης οποτεδήποτε, μετά από 5ήμερη προειδοποίηση του προμηθευτή, εφόσον αυτή 

κρίνει ότι ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή για τους παρακάτω 

λόγους : 

α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευτή. 

β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων, για οφειλές του προμηθευτή 

στο Δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή και ιδιώτες. Τούτο αποτελεί λόγο καταγγελίας 

και λύσης της σύμβασης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης. 

δ. Όταν η Υπηρεσία δεν επιθυμεί τη συνέχιση της προμήθειας του είδους. 

ε. Εάν διαπιστωθεί ότι ο προμηθευτής προσφέρει στην Υπηρεσία ακατάλληλα, για 

κατανάλωση, προϊόντα ή δεν πληροί τους όρους της σύμβασης. 

στ. Όταν ο προμηθευτής παρακωλύει τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησής του. 

ζ. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των φορέων με τον ή τους προμηθευτές θίγει τα 

συμφέροντα της υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τιθέντων όρων του διαγωνισμού. 

2. Ο προμηθευτής ευθύνεται (αστικά και ποινικά) για την ποιότητα και κατάσταση των ειδών 

που παραδίδει, καθώς και για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί ατύχημα, από υπαιτιότητα 

(ακόμη και ελαφρά αμέλεια) του προσωπικού του. 

3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στην κείμενη 

νομοθεσία. 

Λοιπά όπως καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 132 του Ν.4412/16). 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σίτιση μαθητών Ειδικών  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Παλλήνης  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          για το σχολικό έτος 2017-2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                               Προϋπολογισμού: € 535.639,70€. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                           συμπ. Φ.Π.Α. 24%   
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                    και προαίρεσης 15%                                                                                                                                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,                       
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ         
Πληρ. Αικατερίνη Μαντούδη 
Τηλ. 2106664900                                                             Αριθμ. Μελέτης: 2 / 2017 

Fax 2106612965                                   

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

Για την σίτιση των μαθητών θα απαιτηθούν καθημερινά σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Συσσιτίου:  

1. του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Γενικού Μουσικού Λυκείου Παλλήνης 590 μερίδες, 

για περίπου 64 σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2017 ήτοι 590 μερίδες Χ 64 σχολικές ημέρες 

Χ 2,50 € κόστος ανά μερίδα = 94.400,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 22.656,00 Ε = 117.056,00 €) 

για το σχολικό έτος από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2017 και 590 μερίδες, για περίπου 91 

σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2018 ήτοι 590 μερίδες Χ 91 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € 

κόστος ανά μερίδα = 134.225,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 32.214,00 Ε = 166.439,00 €) για το 

σχολικό έτος από Ιανουάριο έως Μάιο 2018.  

Άρα σύνολο μερίδων 590 Χ 155 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € κόστος ανά μερίδα = 228.625,000 

Ε πλέον ΦΠΑ 24% 54.870,00 Ε = 283.495,00 €) για το σχολικό έτος από  2017-2018.  

2. του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις 350 μερίδες, για περίπου 72 

σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2017 ήτοι 350 μερίδες Χ 72 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € 

κόστος ανά μερίδα = 63.000,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 15.120,00 Ε = 78.120,00 €) για το 

σχολικό έτος από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2017 και 350 μερίδες, για περίπου 96 σχολικές 

ημέρες σχολικού έτους 2018 ήτοι 350 μερίδες Χ 96 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € κόστος ανά 

μερίδα = 84.000,00 Ε πλέον ΦΠΑ 24% 20.160,00 Ε = 104.160,00 €) για το σχολικό έτος 

από Ιανουάριο έως Μάιο 2018.  

Άρα σύνολο μερίδων 350 Χ 168 σχολικές ημέρες Χ 2,50 € κόστος ανά μερίδα = 147.000,000 

Ε πλέον ΦΠΑ 24% 35.280,00 Ε = 182.280,00 €) για το σχολικό έτος από  2017-2018.  

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 375.625,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 24% 90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 465.775,00  €, με δικαίωμα 

προαίρεσης ποσότητας έως 15% ήτοι 22.537 μερίδων ποσού 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 

13.522,20 € και συνολική δαπάνη προαίρεσης 69.864,70 €, ήτοι συνολική δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0008 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018, με 

απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € (συμπ. του 

Φ.Π.Α.) και εντός του οικονομικού έτους 2018 του υπόλοιπου ποσού συμπεριλαμβανομένης 

της προαίρεσης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕΡΙΔΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣ

ΗΣ 

 

1 

ΣΙΤΙΣΗ μαθητών 

Γυμνασίων-Λυκείων 

Δήμου Παλλήνης για 

το σχολικό έτος 

2017-2018 

(Πειραματικού 

Μουσικού 

Γυμνασίου-Γενικού 

Μουσικού Λυκείου 

Παλλήνης) σύνολο 

μαθητών 590, 

αριθμός σχολικών 

ημερών 155 

Μερίδες 91.450 

     

    2,50 € 

228.625,

00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.342,50 

€ 

 

2 

ΣΙΤΙΣΗ μαθητών 

Γυμνασίων-Λυκείων 

Δήμου Παλλήνης για 

το σχολικό έτος 

2017-2018 

(Καλλιτεχνικού 

Γυμνασίου Γέρακα 

με Λυκειακές Τάξεις) 

σύνολο μαθητών 

350 αριθμός 

σχολικών ημερών 

168 

Μερίδες 58.800 
147.000,

00 €  

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

για το σύνολο των 

σχολικών ημερών 

των δύο σχολείων 

375.625,

00€ 
 

56.342,50

€ 

 

  ΦΠΑ 24%   

    

90.150,0

0 € 

 13.522,20 

€ 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
  

465.775,

00 € 

 69.864,70 

€ 

 

 

 

CPV : 15894210-6 σχολικά γεύματα, NUTS: EL303.  

 

ΠΑΛΛΗΝΗ   23-03-2017    

  

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                

 

 

        Α. ΜΑΝΤΟΥΔΗ                                                                                 Α. ΜΑΝΤΟΥΔΗ 

                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

                                                                         Γ. ΚΑΖΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σίτιση μαθητών Ειδικών  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Γυμνασίων-Λυκείων 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                    Δήμου Παλλήνης  

                                             για το σχολικό έτος 2017-2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                  Προϋπολογισμού: € 535.639,70 Ε 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                              συμπ. Φ.Π.Α. 24%  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                       και προαίρεσης 15%.                                                                                                                                                     

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,                       

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ         

Πληρ. Αικατερίνη Μαντούδη 

Τηλ. 2106664900                                                             Αριθμ. Μελέτης: 2 / 2017 

Fax  2106612965                                   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση της σίτισης των μαθητών του Πειραματικού 

Μουσικού Γυμνασίου-Γενικού Μουσικού Λυκείου Παλλήνης, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Θέση 

Μάριζα Παλλήνη και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις, Ηρακλείας 

και Σκιάθου Γέρακας, για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

   Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 

μαθητών των ανωτέρω σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Οι 

τυχόν αλλαγές που προκύπτουν στις ποσότητες και στις ημέρες της σίτισης θα 

γνωστοποιούνται εγγράφως και εμπρόθεσμα από τη Δ/νση του αντίστοιχου σχολείου προς 

τον ανάδοχο, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Παιδείας του Δήμου Παλλήνης καθώς και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής του 

Δήμου Παλλήνης.  

 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ* 

 

Κύριο Πιάτο                                     Συνοδευτικά 

 

1.Κοτόπουλο φιλέτο  με                   Σαλάτα, ψωμί, τυρί, φρούτο         

πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά 

ή λαχανικά                  

                                           

2.Ψάρι φέτα  με                                 Σαλάτα, ψωμί, φρούτο 

πατάτες ή λαχανικά  

 

3.Κρέας μοσχαρίσιο με                     Σαλάτα, ψωμί, τυρί, φρούτο    

πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά 

ή λαχανικά                  

                                     

4.Φιλέτο χοιρινό με                           Σαλάτα, ψωμί, τυρί, φρούτο 

 πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά 

ή λαχανικά                  

 

5.Λαδερά (φασολάκια, μπάμιες,        Σαλάτα, ψωμί, τυρί, γλυκό 

αρακάς, μελιτζάνες, κολοκυθάκια 

αγκινάρες κ.λπ.) 
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6.Παστίτσιο                                         Σαλάτα, ψωμί, τυρί, φρούτο 

 

7.Μουσακάς                                        Σαλάτα, ψωμί, τυρί, φρούτο 

 

8.Ζυμαρικά                                          Σαλάτα, ψωμί, τυρί, φρούτο 

(π.χ. μακαρόνια) με κιμά  

                           

9.Όσπρια                                             Σαλάτα, τυρί, ψωμί(διπλή μ/δα) 

(Φασόλια, φακές κ.λπ.) 

 

10.Πίτα (πλήρης)                                 Σαλάτα, φρούτο, γλυκό 

 

           Το τυρί να είναι είτε φέτα ΠΟΠ είτε κίτρινο βάρους 65-70 γρ.  

           Το ψωμί να είναι είτε ολικής άλεσης είτε λευκό (ατομική μερίδα).         

           Οι πατάτες θα είναι είτε φούρνου είτε σαλάτα είτε πουρέ. 

Οι επιλογές στην σαλάτα είναι: α. μαρούλι ντομάτα β. καροτοσαλάτα τριμμένη γ. 

ντομάτα αγγούρι. Σε περίπτωση αλλεργίας η σαλάτα ντομάτας αντικαθίσταται με 

καροτοσαλάτα τριμμένη.  

 

* Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω ημερήσια μενού 

βάσει των προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή της μεσογειακής 

διατροφής. Το ημερήσιο μενού μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο επιλογές κυρίως πιάτου με 

το αντίστοιχό του συνοδευτικό χωρίς το σύνολο των μερίδων να ξεπερνά τις ημερήσιες 

ανάγκες του συνόλου των μαθητών (π.χ. σύνολο μερίδων 900 από τις οποίες οι 200 μερίδες 

θα είναι αρακάς με τυρί, ψωμί και γλυκό και 700 μερίδες θα είναι παστίτσιο με ψωμί, τυρί και 

φρούτο). Τονίζεται η σπουδαιότητα σχετικά με την ακριβή ενημέρωση του αριθμού των 

μαθητών καθώς και την αναλυτική και αριθμητική αναφορά των αλλεργιών και δυσανεξιών 

αυτών.  

              

         Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του μειοδότη με τη 

Δ/νση έκαστου σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επερχόμενη, κάθε φορά, 

εβδομάδα. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης νέου εγγράφου θα ισχύει το τελευταίο έγγραφο 

που έχει κοινοποιηθεί.  

 

 Η Διεύθυνση έκαστου σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση οι μαθητές του Σχολείου. Επίσης, από ένα 

αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού Παιδείας του Δήμου Παλλήνης καθώς και στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παραλαβής του Δήμου Παλλήνης.  

 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης μείωσης ή αύξησης του συνόλου του φαγητού που 

θα παραγγελθεί αναλόγως της πορείας της κατανάλωσης του φαγητού, του αριθμού των 

μαθητών που φοιτούν στα σχολεία κ.λπ. Θα υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής ακύρωσης 

του φαγητού, μετά από τριήμερη έγγραφη, μέσω FAX, προειδοποίηση του σχολείου προς την 

επιχείρηση σίτισης, σε έκτακτες περιπτώσεις ειδικών συνθηκών λειτουργίας (εκδρομές κλπ, 

ακύρωσης παραγγελιών για μία ή περισσότερες ημέρες, εάν για ειδικούς λόγους δεν 

πρόκειται για λειτουργήσουν τα σχολεία με προειδοποίηση είτε τριών ημερών, όταν ο λόγος 

είναι γνωστός εκ των προτέρων στην αναθέτουσα αρχή (λ.χ. σχολικός περίπατος), είτε μιας 

ημέρας, όταν ο λόγος προκύπτει εκτάκτως (λ.χ. κατάληψη, ακύρωση μαθημάτων λόγω 

καιρού). Σε περίπτωση μεταστέγασης του σχολείου ή πραγματοποίησης εκδηλώσεων εκτός 

αυτού προβλέπεται η προσωρινή ή μόνιμη αλλαγή του τόπου παράδοσης των γευμάτων σε 

συνεννόηση με το μειοδότη.  

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς δεν προβλέπεται η παροχή 

σίτισης, διότι οι μαθητές αποχωρούν νωρίς από το σχολείο και γι’ αυτό από το συνολικό 

αριθμό ημερών του σχολικού έτους έχουν αφαιρεθεί οι παραπάνω μέρες.  

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

προαίρεσης βάσει των άρθρων 104 παρ. 1 και 132 παρ. 1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια 

ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των μαθητών των εν λόγω 
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σχολείων ποσότητας  22.537 μερίδων ποσού 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 13.522,20 € και 

συνολική δαπάνη προαίρεσης 69.864,70 €, άρα η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των 535.639,70 €. Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της 

πιθανής ύπαρξης φιλοξενούμενων μαθητών ή γενικότερα επιπλέον μαθητών κατά 

την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 καθώς και την επιμήκυνση του 

σχολικού έτους.   

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο 

πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να τηρούν τους 

όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές 

διατάξεις. 

Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο (σφυρίδα, γαλέος, 

μπακαλιάρος) και β) το κοτόπουλο, το κρέας ή ο κιμάς να είναι νωπά. Ως νωπό φρέσκο 

κρέας ή κιμάς νοείται ότι προέρχεται από ζώα πρόσφατης σφαγής και συντηρημένα σε απλή 

ψύξη συντήρησης. Οποιαδήποτε άλλη έννοια των όρων «νωπά, φρέσκα» δεν λαμβάνεται 

υπόψη. Αποκλείονται ρητά ζωικά προϊόντα συντηρημένα σε κατάψυξη ή με άλλο τρόπο πλην 

της απλής ψύξης συντήρησης.  

Επιπλέον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχουν πρόσθετα συστατικά 

(γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, συντηρητικά κ.λ.π.), τα οποία έχουν  

χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Α.Δ.14/1989 και όπως 

ισχύει, που καθορίζει τα όρια.  

Το ημερήσιο γεύμα θα πρέπει να στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο 

πιάτο) και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και 

ανωμαλίες χύτευσης τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο, 

διαστάσεων 35εκ.Χ55εκ. μιας χρήσεως. 

Τα γεύματα μοιράζονται στην αίθουσα ακριβώς πριν την έναρξη της σίτισης, ώστε να 

παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης. Επίσης θα διανέμεται ζεστό (μεταφορά 

σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους) και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον 

αριθμό των παιδιών σε κάθε τάξη. Οι υπεύθυνοι παραλαβής (Διεύθυνση σχολείων καθώς και 

η επιτροπή παραλαβής του Δήμου Παλλήνης) πρέπει να ελέγχουν την ορθή τήρηση των 

θερμοκρασιών κατά την παραλαβή (ζεστά γεύματα θερμοκρασία μεγαλύτερη από 63 βαθμούς 

Κελσίου και κρύα σε θερμοκρασία μικρότερη από 4 βαθμούς Κελσίου). Το φαγητό θα 

συνοδεύεται καθημερινά πέραν του τιμολογίου πώλησης από αναλυτικό σημείωμα του σιτιστή 

όπου θα αναφέρονται τα συστατικά των τροφίμων και η προέλευσή τους. 

Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του μειοδότη θα πρέπει να τηρεί τους όρους 

προφύλαξης, καθαριότητας και κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιμης 

μέρας, που θα καθοριστεί από τη Δ/νση έκαστου σχολείου και να περιμένει για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του φαγητού, τη συλλογή των απορριμμάτων και των 

καθαρισμό των χώρων που προσφέρεται το φαγητό. Επίσης η συμπεριφορά του προς τους 

μαθητές να είναι άψογη. 

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα ασκείται υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που 

προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα αλλά και στο σχολείο. 

Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα έχουν 

πιστοποιητικό υγείας. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 375.625,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 24%  90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 465.775,00  €, με δικαίωμα 

προαίρεσης ποσότητας έως 15% ήτοι 22.537 μερίδων ποσού 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 

13.522,20 € και συνολική δαπάνη προαίρεσης 69.864,70 €, ήτοι συνολική δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0008 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018, με 

απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € (συμπ. του 

Φ.Π.Α.) και εντός του οικονομικού έτους 2018 του υπόλοιπου ποσού συμπεριλαμβανομένης 
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της προαίρεσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 

μειώσει ή να αυξήσει την προμήθεια στη συνολική ποσότητα.  Η τελική αξία της προμήθειας 

θα εξαρτηθεί από τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων και τις μερίδες φαγητού που θα 

καταναλώνονται ανά ημέρα σίτισης. 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ   23-03-2017    

 

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                

 

        Α. ΜΑΝΤΟΥΔΗ                                                                                         Α. ΜΑΝΤΟΥΔΗ 

 

                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                     

  

 

                                                                         Γ. ΚΑΖΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17REQ006014891 2017-04-03

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ



39 
 

Άρθρο 9 (ειδικοί όροι) 

 

       Για τις ανάγκες της διακήρυξης αυτής, ως νωπό φρέσκο κρέας ή κιμάς νοείται ότι 

προέρχεται από ζώα πρόσφατης σφαγής και συντηρημένα σε απλή ψύξη συντήρησης. 

Οποιαδήποτε άλλη έννοια των όρων «νωπά, φρέσκα» δεν λαμβάνεται υπόψη. 

      Αποκλείονται ρητά ζωικά προϊόντα συντηρημένα σε κατάψυξη ή με άλλο τρόπο πλην της 

απλής ψύξης συντήρησης. 

      Επίσης αποκλείονται ρητά παντός είδους τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

προμαγειρεμένα - προτηγανισμένα - προσυσκευασμένα και συντηρημένα με οποιονδήποτε 

τρόπο όπως κατάψυξη, απλή ψύξη ή άλλο τρόπο. 

      Τα φαγητά θα μαγειρεύονται με παραδοσιακό τρόπο το πρωί της ίδιας ημέρας που θα 

προσφέρονται για σίτιση. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση υπολοίπων φαγητών προηγουμένων 

ημερών. 

    Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο χώρο σίτισης, με κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο 

με σχετική άδεια εντός μιάμιση (1 1/2) ώρας από την παρασκευή του, προκειμένου να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας του. Η διανομή του  φαγητού προς τους 

μαθητές θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του σιτιστή όπως επίσης και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων. 

      Εκτός από τους υγειονομικούς, αγορανομικούς κ.λπ. ελέγχους που υπόκειται ο ανάδοχος 

από τα αρμόδια όργανα ή άλλης αρχής, υποχρεούται να δέχεται επιτόπιο έλεγχο σε όλους 

τους χώρους της επιχείρησής του και σε όλα τα στοιχεία (τιμολόγια κ.λπ.) από τα αρμόδια 

όργανα και τους υπαλλήλους του Δήμου  Παλλήνης  ήτοι από τους Διευθυντές των 

Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

τους αναπληρωτές τους και της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών  προκειμένου 

να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των όρων της παρούσας. 

          Κατά τη διαδικασία παραλαβής των μερίδων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί 

ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός μακροσκοπικός έλεγχος και κατόπιν 

συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), 

μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

          Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους 

λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν τα είδη μπορεί να καταναλωθούν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

 

 Προϋπολογισμός: ……………… € (με ΦΠΑ) 

                         

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..………………., οδός 

………………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο 

..…………………., fax ……..………….. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕΡΙΔΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣ

ΗΣ 

 

1 

ΣΙΤΙΣΗ μαθητών 

Γυμνασίων-Λυκείων 

Δήμου Παλλήνης για 

το σχολικό έτος 

2017-2018 

(Πειραματικού 

Μουσικού 

Γυμνασίου-Γενικού 

Μουσικού Λυκείου 

Παλλήνης) σύνολο 

μαθητών 590, 

αριθμός σχολικών 

ημερών 155 

Μερίδες 91.450 

     

    …… € 

………. €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… € 

 

2 

ΣΙΤΙΣΗ μαθητών 

Γυμνασίων-Λυκείων 

Δήμου Παλλήνης για 

το σχολικό έτος 

2017-2018 

(Καλλιτεχνικού 

Γυμνασίου Γέρακα 

με Λυκειακές Τάξεις) 

σύνολο μαθητών 

350 αριθμός 

σχολικών ημερών 

168 

Μερίδες 58.800 ……….. €  

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

για το σύνολο των 

σχολικών ημερών 

των δύο σχολείων 

……… €  ………. € 

 

  ΦΠΑ 24%   
    

………. € 

 ………..  €  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
  ……….  € 

 ……….. €  

                                                                   

                                                                                

                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 084/2017 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                 Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

17REQ006014891 2017-04-03

ΑΔΑ: ΩΖΟΟΩΞΚ-9ΞΔ


		2017-04-03T12:57:25+0300
	Athens




