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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Πληροφ.: Πελαγία Αράμβογλου 
Τηλ.:        22513 50 565,516 
Fax:        22513 50 510 
e-mail: promithies@mytilene.gr 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. 
ΛΕΣΒΟΥ '' - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 833.610,36 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9% & 17%) ΉΤΟΙ: 921.207,70 € (ΜΕ ΦΠΑ) 
 

CPV: 15884000-8 / 15511700-0 / 15612220-9 / 15511600-9 / 15613311-1 / 15411110-6 / 15111200-1 / 
15113000-3 / 03221210-1 / 03212211-2 / 15542300-2 / 15611000-4 / 15612120-8 / 15831200-4 / 
15851100-9 / 15331427-6 / 15811500-1 / 15332290-3 / 15821110-3 / 15861100-2 / 03222321-9 / 

03222220-1 / 03212100-1 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Ομάδα. 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14404/22-03-2017 
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Τμήμα Προμηθειών 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1 Άρθρο 1 – Ισχύουσες Διατάξεις-Γενικοί όροι διενέργειας  διαγωνισμού  
2 Άρθρο 2 – Αντικείμενο της προμήθειας  
3 Άρθρο 3 – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση  
4 Άρθρο 4 – Συμμετοχή  στο  διαγωνισμό   
5 Άρθρο 5 – Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  
6 Άρθρο 6  -Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» 
 

7 Άρθρο 7 – Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
8 Άρθρο 8 – Εγγύηση συμμετοχής  
9 Άρθρο 9 – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

10 Άρθρο 10 -Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα  
11 Άρθρο 11 – Διαδικασία ηλεκτρονικής  αξιολόγησης προσφορών  
12 Άρθρο 12 – Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού  
13 Άρθρο 13 – Απόρριψη προσφορών  
14 Άρθρο 14 – Έγκριση –ακύρωση-επανάληψη   διαγωνισμού   
15 Άρθρο 15 – Κατακύρωση Διαγωνισμού  
16 Άρθρο 16 – Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  
17 Άρθρο 17 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
18 Άρθρο 18 – Σύμβαση  
19 Άρθρο 19 – Ενστάσεις –Προδικαστικές προσφυγές  
20 Άρθρο 20 – Ποινικές Ρήτρες    
21 Άρθρο 21 – Παραλαβή-Παράδοση-Πληρωμή  
22 Άρθρο 22 – Λοιπές πληροφορίες  
23 Άρθρο 23 – Δημοσιεύσεις  
24 Μελέτη  
25 Τεχνική Έκθεση  
26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Πίνακας Ποσοτήτων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι  
28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – Τόποι Παράδοσης – Προορισμού Ειδών  
29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  
30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄-Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών  
32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄- Υπόδειγμα σύμβασης 

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ - ΕΕΕΣ 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

• O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 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)», το Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων της Πράξης: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 921.207,70 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και 17%, συγκεκριμένα των ειδών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

                                                 ΑΡΘΡΟ 1ο    
                                                           ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

                                                           ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Γ ια τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και ο συμπληρωματικός και οι εφαρμοστικοί αυτού 
3. Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και /ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
του Απόρους για την Ελλάδα 
4. Η υπ. Αριθ. Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 1064/5-6-2015) Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών 
Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος I «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FAED)». 
5. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική 
περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015). 
6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 
1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 
7. Οι διατάξεις 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)». 
8. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
9. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
10. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος 
θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000. 
11. O Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α') "Ονομαστικοποίηση 
των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα" όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α'). 
12. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) και με 
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τον Ν.4412/2016. 
13. Ο Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 
14. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
15. Ο N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
16. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις''. 
17. Ο Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της 
παρ. Ζ. 
18. Η ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Π1/667/29-3-2005 
(ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 
πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95, από 
την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. 
19. Η παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ 29/Α'/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις». 
20. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), που 
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 
21. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 
22. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
23. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει σήμερα   
24. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
25. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 
26. Η ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 
27. Οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 
4013/2011. 
28. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
29. Ο Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 
30. Οι διατάξεις του Κ.Τ.Π. και της Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
31. Το Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 
32. Ο κανονισμός της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου). 
33. Η από 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β'/08-10-
2012, Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 
34. Ο Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 
35. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
36. Η με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & 
Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου "Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης  και Ελέγχου ενεργειών που 
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συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FAED). 
37. Η υπ’ αριθμ. 1039/20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. 
ΛΕΣΒΟΥ» & με Κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 
38. Η υπ. Αρ. Πρωτ.: Δ23/οικ./46856/3781 / 13.10.2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 
39. Η υπ. αριθ. 89/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας. 
40. Το με ΑΠ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/2017 έγγραφο της Δ/Αρχής με την διατύπωση της σύμφωνης γνώμη της επί της 
Διακήρυξης. 
41. Η  υπ. αριθ. 176/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και περί 
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτών προμήθειας τροφίμων. 
42. Η αριθμ. 265/2017 ΑΑΥ. 
43. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. 

 
1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον  διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος Λέσβου που έχει τα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Α.Φ.Μ.: 997817113, Δ.Ο.Υ.: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Τ.Κ. 81100 ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2251350516/2251350565 Αρμόδιοι 
Υπάλληλοι: κ. Πελαγία Αράμβογλου, κ. Ευαγγελία 
Αργυρού e-mail: promithies@mytilene.gr 

1.2 Τόπος-Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος 
ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών {ελάχιστη προθεσμία 35 ημέρες από την ημέρα 
αποστολής στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης (ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 27 Παράγραφος 1 του Ν.4412/2016)}.  
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ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΤΟΥ 
ΚΗΜΔΗΣ 

Α ΤΗΣ ΕΕ Ν 

Διαδικτυακ
ή Πύλη 
ΕΣΗΔΗΣ 

www.promi
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη προμηθευτών "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ '' - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ", όπως ρητά 
αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
> Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης 
Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα εξής είδη τροφίμων: 

• Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθένο (1 lt) 
• Βόειο Κρέας άνευ Οστών (500 gr) 
• Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (500 gr) 
• Μήλα - Κατηγορίας I (1 k) 
• Πορτοκάλια - Κατηγορίας I (1 k) 
• Πατάτες (1 k) 

> τη χαμηλότερη τιμή, στη σταθερή τιμή μονάδος της μελέτης για τα κάτωθι είδη: 
• Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική Τροφή (300 gr) 
• Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) 
• Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική Τροφή (300 gr) 
• Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (400 ml) 
• Δημητριακά (Κορν - Φλέικς) (375 gr) 
• Φασόλια - Μέτρια (500 gr) 
• Φακές – Ψιλές (500 gr) 
• Φέτα Μυτιλήνης (500 gr)  
• Ρύζι - Γλασέ (1 k) 
• Αλεύρι - Μαλακό (1 k) 
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• Ζάχαρη Λευκή (1 k) 
• Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 (500 gr) 
• Τοματοπελτές (200 gr) 
• Ψωμί Συσκευασμένο Μακράς Διαρκείας (500 - 750 gr) 
• Μαρμελάδα (450 -500 gr) 
• Φρυγανιές (250 gr) 
• Καφές Ελληνικός (480 – 490 gr) 

  
Η προμήθεια αφορά έξι (6) ομάδες ειδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α'. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 
σύνολο των ειδών μίας ομάδας, περισσότερων ομάδων ή και όλων των ομάδων, για το σύνολο όμως των 
ειδών κάθε ομάδας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες, εξακόσια δέκα ευρώ 
και τριάντα έξι λεπτά (833.610,36 €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι: εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες, διακόσια επτά ευρώ και 
εβδομήντα λεπτά (921.207,70 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΤΕΒΑ, αφού 
το έργο είναι οριστικά ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ». 

 

Ομάδες  
Ειδών 

Είδος CPV Ομάδα 
Δαπάνη 

χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Δαπάνη 
με ΦΠΑ 

Σύνολο 
Ομάδων 

Βρ
εφ

ικ
ές

 Τ
ρο

φ
ές

 

Κρέμα 
Δημητρια

κών - 
Βρεφική 
Τροφή 
(300 gr) 

15884000-8 Α 
5.025,69 

€ 
452,31 € 

5.478,00 
€ 

34.584,00 
€ 

Γάλα 2ης 
Βρεφικής 
Ηλικίας 
(800 gr) 

15511700-0 Α 
20.758,97 

€ 
3.529,03 

€ 
24.288,00 

€ 

Κρέμα 
Ρυζάλευρ

ο - 
Βρεφική 
Τροφή 
(300 gr) 

15612220-9 Α 
4.420,18 

€ 
397,82 € 

4.818,00 
€ 

Πα
ιδ

ικ
ές

 Τ
ρο

φ
ές

 

Συμπυκν
ωμένο 
Γάλα 

Εβαπορέ 
(400 ml) 

15511600-9 Β 
8.587,16 

€ 
772,84 € 

9.360,00 
€ 

29.680,00 
€ 

Δημητρια
κά (Κορν - 

Φλέικς) 
(375 gr) 

15613311-1 Β 
18.642,20 

€ 
1.677,80 

€ 
20.320,00 

€ 
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Ελ
αι

όλ
αδ

ο 

Ελαιόλαδ
ο - 

Εξαιρετικ
ά 

Παρθένο 
(1 lt) 

15411110-6 Γ 
66.649,54 

€ 
5.998,46 

€ 
72.648,00 

€ 
72.648,00 

€ 
Εί

δη
 Κ

ρε
οπ

ω
λε

ίο
υ 

Βόειο 
Κρέας 
άνευ 

Oστών 
(500 gr) 

15111200-1 Δ 
166.623,8

5 € 
14.996,15 

€ 
181.620,0

0 € 

302.700,0
0 € Χοιρινό 

Κρέας 
άνευ 

Οστών 
(500 gr) 

15113000-3 Δ 
111.082,5

7 € 
9.997,43 

€ 
121.080,0

0 € 

Εί
δη

 Π
αν

το
πω

λε
ίο

υ 

Φασόλια 
- Μέτρια 
(500 gr) 

03221210-1 Ε 
31.547,45 

€  
2.839,27 

€ 
34.386,72 

€ 

 

 
 
 
 
 
 
371.231,2

8 € 

Φακές – 
Ψιλές 

(500 gr) 
03212211-2 Ε 

25.104,66 
€ 

2.259,42 
€ 

27.364,08 
€ 

Φέτα 
Μυτιλήνη
ς (500 gr) 

15542300-2 Ε 
56.207,78

€ 
5.058,70 

€ 
61.266,48 

€ 

Ρύζι - 
Γλασέ (1 

k) 
15611000-4 Ε 

22.216,51 
€ 

1.999,49 
€ 

24.216,00 
€ 

Αλεύρι - 
Μαλακό 

(1 k) 
15612120-8 Ε 

21.550,02 
€ 

1.939,50 
€ 

23.489,52 
€ 

Ζάχαρη 
Λευκή (1 

k) 
15831200-4 Ε 

16.971,90 
€ 

2.885,22 
€ 

19.857,12 
€ 

Ζυμαρικά 
- Σπαγγέτι 
No 6 (500 

gr) 

15851100-9 Ε 
17.551,05 

€ 
1.579,59 

€ 
19.130,64 

€ 

Τοματοπε
λτές (200 

gr) 
15331427-6 Ε 

19.994,86 
€ 

1.799,54 
€ 

21.794,40 
€ 

Ψωμί 
Συσκ./Μα

κράς 
Διαρκ./ 

(500 - 750 
gr) 

15811500-1 Ε 
34.978,67 

€ 
5.946,37 

€ 
40.925,04 

€ 

Μαρμελά
δα (450 -
500 gr) 

15332290-3 Ε 
20.697,44 

€ 
3.518,56 

€ 
24.216,00 

€ 

Φρυγανιέ
ς (250 gr) 

15821110-3 Ε 
22.353,23 

€ 
3.800,05 

€ 
26.153,28 

€ 
Καφές 15861100-2 Ε 41.394,87 7.037,13 48.432,00 
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Ελληνικός 
(480 – 

490  gr) 

€ € € 

Εί
δη

 Ο
πω

ρο
πω

λε
ίο

υ 
  

Μήλα - 
Κατηγορί
ας I (1 k) 

03222321-9 ΣΤ 
51.653,39 

€ 
4.648,81 

€ 
56.302,20 

€ 

110.364,4
2 € 

Πορτοκάλ
ια - 

Κατηγορί
ας I (1 k) 

03222220-1 ΣΤ 
29.325,80 

€ 
2.639,32 

€ 
31.965,12 

€ 

Πατάτες 
(1 k) 

03212100-1 ΣΤ 
20.272,57 

€ 
1.824,53 

€ 
22.097,10 

€ 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της 'Ενωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 'Ένωση Προσαρτήματος της ως άνω Συμφωνίας,  
καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων που 
ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια των ειδών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης. 
 
4.1. Λόγοι αποκλεισμού  
1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
'Οπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρότυπο ΕΕΕΣ της υπηρεσίας (άρθρα 73 & 79 του Ν.4412/2016), το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.  
Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Οπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρότυπο ΕΕΕΣ της υπηρεσίας (άρθρο 73 & 79 του Ν.4412/2016), το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 
2. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρότυπο ΕΕΕΣ της υπηρεσίας (άρθρο 73 & 79 του Ν.4412/2016), το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό 
φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 
3.Οι επιπτώσεις αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 
4: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία, σε περισσότερες ή και 
σε όλες τις ομάδες υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της κάθε 
ομάδας. 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
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 στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

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

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 
αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.- είτε 
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Ο 
υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του 
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
                                                                                   ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
(β) ένας (υπο)φάκελος * με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 
του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων, στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας 
του παρόντος διαγωνισμού. 
Διευκρίνηση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 
επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε ότι αφορά δε 
την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, του Ν. 4250/14. 
Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ 
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο "Δικαιολογητικά 
συμμετοχής". Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο "Οικονομική Προσφορά". 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, υποβάλλονται από τον 
Υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε τρεις 
(3) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά 
συμμετοχής» - «Επιμέρους έντυπα τεχνικής προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», 
αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και 
στοιχεία που αφενός υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη 
μορφή 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: εγγυητικές 
επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκομισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και 
αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν 
στο Δήμο Λέσβου, μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου 
Λέσβου. γ) Ο πλήρης τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός της διακήρυξης, δ) Η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού & ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς 
και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
> Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος Λέσβου 
> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ................... . 
> «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ'' - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 

> Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 
• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό, δεν είναι αποδεκτή. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει 
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους. 
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση 
των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει 
επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες 
λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια τα οποία τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού: 

1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 με βάσει το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα 
αναρτηθεί από την υπηρεσία στο δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν με την 
προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει οριστεί από την υπηρεσία στην παρούσα διακήρυξη 
(ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Αυτό αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προμηθευτής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 
μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,  
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84. 
Επισημαίνεται ότι : 
α. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του ΕΕΕΣ, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, παρέχονται στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 
2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
- http://www.promitheus.gov.gr 
β. Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείο pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την παρούσα διακήρυξη. 
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2) Η απαιτούμενη Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας), 
που αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (επί της προϋπολογισθείσας αξίας του συνόλου των 
ομάδων ή των ορισμένων προσφερόμενων ομάδων και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας καθορίζονται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ  ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ/ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ Α 1. ΟΜΑΔΑ Α: δαπάνη 30.204,85 € ποσό εγγυητικής: 604,09 € 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ Β 2. ΟΜΑΔΑ Β: δαπάνη 27.229,36 € ποσό εγγυητικής: 544,58 € 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Γ 3. ΟΜΑΔΑ Γ: δαπάνη 66.649,54 € ποσό εγγυητικής: 1.332,99 € 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ 4. ΟΜΑΔΑ Δ: δαπάνη 277.706,42 € ποσό εγγυητικής: 5.554,12 € 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ε 5. ΟΜΑΔΑ Ε: δαπάνη 330.568,43 € ποσό εγγυητικής: 6.611,36 € 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΣΤ΄ 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: δαπάνη 101.251,76 € ποσό εγγυητικής: 2.025,03 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ:  6 ΠΟΣΟ:  833.610,36 € * 2%   =  16.672,17 €  

 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά και για περισσότερες από μία ομάδες, η εγγυητική επιστολή 
που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων. 
 
3) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση 
με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο 

του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με 
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα 
από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα 
ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της 
ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή 
της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της 
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
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εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα 
αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται 
από το Δήμο Λέσβου, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Λέσβου αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O 
αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου. 

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 
i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη 

με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.). 

ii. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 
εταιρείας και υπογραφή). 

iii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως 
θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 
επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, 
ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, 
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες 
δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό)φάκελο « Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα 
συμμόρφωσης έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί περιγραφή των 
στηλών του πίνακα συμμόρφωσης. 
Στήλη Προδιαγραφή – Xαρακτηριστικά: 
Στην στήλη αυτή αναγραφεται: «Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης ..../2016, των τεχνικών 
προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης». 
Στήλη Απαίτηση: 
Στην στήλη Απαίτηση έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 
για τον προσφέροντα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα 
διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 
Στήλη Απάντηση: 
Στην στήλη Απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
> Για τα είδη, για τα οποία δίδεται ποσοστό έκπτωσης: 
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δε μπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα θα συμπληρωθεί η τελική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης σε 
ευρώ στο σύνολο των ζητούμενων ειδών. Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τελική τιμή στο 
σύνολο των ζητούμενων ειδών χωρίς ΦΠΑ. 
> Επιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος Ε: «Υπόδειγμα 
Οικονομικής  Προσφοράς» για τις ομάδες Γ,Δ & ΣΤ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης και να επισυνάψει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο. 
Παράδειγμα: 
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης 2% επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
διακήρυξη) για την ομάδα ΣΤ (Είδη Οπωροπωλείου) προϋπολογισθείσας δαπάνης 101.251,76 € χωρίς ΦΠΑ 9%. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 
101.251,76 - (101.251,76 x 2%) = 99.226,73 €. 
Για τη σύγκριση τιμών θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τελική τιμή στο σύνολο των ζητούμενων χωρίς ΦΠΑ, δηλ. θα 
ληφθεί υπόψη τιμή 99.226,73 €. 
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% δε μπορεί να αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα αλλά θα συμπληρωθεί από τον 
προσφέροντα στο έντυπο του Παραρτήματος Ε: «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», και στη συνέχεια ο προσφέρων 
θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένα το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο. 
Σε περίπτωση διαφοράς της «Οικονομικής Προσφοράς» και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου λαμβάνεται υπόψη το παραγόμενο ψηφιακά αρχείο και ο υπολογισμός του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης γίνεται 
από την υπηρεσία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 
παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών στους φορείς . 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Γενικά    
Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 
διακήρυξης, της μελέτης 23/2016, των τεχνικών 
προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της 
συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου 
μελέτης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ  
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δεκαδικά ψηφία. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά με μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν 
στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (η πρωτότυπη) εντός τριών (3) ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 2% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης ομάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά. 
Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας καθορίζονται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ  ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ/ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ Α 1. ΟΜΑΔΑ Α: δαπάνη 30.204,85 € ποσό εγγυητικής: 604,09 € 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ Β 2. ΟΜΑΔΑ Β: δαπάνη 27.229,36 € ποσό εγγυητικής: 544,58 € 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Γ 3. ΟΜΑΔΑ Γ: δαπάνη 66.649,54 € ποσό εγγυητικής: 1.332,99 € 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ 4. ΟΜΑΔΑ Δ: δαπάνη 277.706,42 € ποσό εγγυητικής: 5.554,12 € 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ε 5. ΟΜΑΔΑ Ε: δαπάνη 330.568,43 € ποσό εγγυητικής: 6.611,36 € 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΣΤ΄ 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: δαπάνη 101.251,76 € ποσό εγγυητικής: 2.025,03 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ:  6 ΠΟΣΟ:  833.610,36 € * 2%   =  16.672,17 €  

 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά και για περισσότερες από μία ομάδες, η εγγυητική επιστολή 
που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
ορίζεται σε 90 ημέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις 
Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, (120 ημέρες ) 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσης μετάφραση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το 
σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του 
διαγωνισμού (Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον Δήμο 
Λέσβου , δηλ. στις 2/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ. από τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δημόσιο έγγραφο (αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση). 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 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. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία που 
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και «Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για 
την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από 
το σύστημα. 
β. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά και τα συμπληρωμένα πρότυπα οικονομικών προσφορών, τα 
οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η 
Επιτροπή αποσφραγίζει αρχικά τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Επί μέρους έντυπα Τεχνικής Προσφοράς». 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε 
πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών , το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
της.  
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας και 
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 
ε. Κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η Επιτροπή του Δήμου 
Λέσβου, μπορεί  να απευθύνει αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους 
συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων 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 εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. Επί της διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016. 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων 
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» 
και συντάσσει πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται / γνωμοδοτεί με 
ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 
των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά 
κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 
η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
Θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο 
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών 
προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού η 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) 
για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
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ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του (υπο) φακέλου 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. 
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατά την 
οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή 
μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το 
οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
 
Τιμές: 
Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται 
σε ΕΥΡΩ. Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και της σύμβασης, 
ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως επίσης και κάθε προσφορά από την 
οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή. 
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηνίας 2014/24/ΕΕ). 
Οταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών απαιτεί από τους οικονομικούς φoρείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης της. 
Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: 
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, 
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 
προϊόντων, 
γ) την πρωτοτυπία των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89,  
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, 
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89. 
Η Επιτροπή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την 
προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι Επιτροπή 
απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι αυτή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι, μια προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορριφθεί 
αποκλειστικά για αυτό τον λόγο και μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε 
θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι 
σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 
Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του 
άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας 
προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα: 
α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), την 
κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η 
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έκδοσή της,  
β) στις λοιπές περιπτώσεις: 
αα) δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του μέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής, είτε του συνοπτικού 
δελτίου πληροφοριών του μέτρου ενίσχυσης και 
ββ) την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη Έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν 
προβλέπεται η έκδοσή της. 
Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 
παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα παρακάτω: 
α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, και 
β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 
εισφορές τους. 
 
ιβ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή 
που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 73 του Νόμου 
4412/2016): Η αρμόδια Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων 
περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση 
ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή 
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλη ενώσεων. 
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στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 
υποψηφίων θα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να 
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 

> για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

> εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 

> εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών με το υπό ανάθεση έργο 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του και να προσφύγει στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού α) όταν δεν 
χρειάζεται πλέον το υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της 
δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό ή β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

5. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότηση 
του προς την Οικονομική Επιτροπή μπορεί να προτείνει: 

> Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής 

> Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίσηση ή μη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση. 

> Την κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ 
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 
αυτών για την επιλογή προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής επιλέγεται με 
κλήρωση. 

Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για 
> Ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση 

προμήθειας του υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής 

> Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης 

> Τελική ματαίωση της προμήθειας  
τότε την σχετική απόφαση λαμβάνει η Ο.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

- Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή μέσω του Συστήματος ειδοποιεί τον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά και σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της παρούσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75. 
Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που δεν θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομισθούν και αυτά στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
προμηθευτή και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, όπως π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Λέσβου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
και ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 
79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που έχει προσκομίσει, σύμφωνα με το άρθρο 72 και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται με την παρούσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής που έχει προσκομίσει, σύμφωνα με το άρθρο 72 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης που ορίζονται με την παρούσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που 
έχει προσκομίσει, σύμφωνα με το άρθρο 72, και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται με την παρούσα, 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 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
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επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει, τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την υπηρεσία ως 
αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε 
περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα 
αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η υπηρεσία αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με 
βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι προμηθευτές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. 
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
Τα πιστοποιητικά και στοιχεία (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) που ζητούνται στο πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ESPD), το οποίο αποτελεί ξεχωριστό αρχείο PDF και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με βάσει 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο-προμηθευτή 
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-(Ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

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, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73, ήτοι: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, αφορά όλους τους 
απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό. 

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες 
σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα 
που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα 
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πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία να φαίνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί 
του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα 
αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 

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

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι, δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

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 στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση 
β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, διάρκειας: δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσής του, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή 
συναλλαγής για την οποία ζητείται ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του, σε περίπτωση ύπαρξης μη 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής 
καταβολής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις δημοτικές φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία 
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες 
για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν μεν 
ο αποδέκτης είναι δημόσια υπηρεσία (αναθέτουσα αρχή), με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του 
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τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης (υπεύθυνη δήλωση) του 
φυσικού προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς των 
φορέων αυτών. 

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. 

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΗΑ^Ρ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, 
διακίνησης και εμπορίας χορηγούμενων ειδών ή Πιστοποιητικό ISO διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην 
επιχείρηση του προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων, ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

Άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, για τα μέσα μεταφοράς, που 
αφορούν στην διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για την διακίνηση των λοιπών προϊόντων, η βεβαίωση 
καταλληλότητας παρέχεται από την Διεύθυνση Υγιεινής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, του φυσικού προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης 
στην οποία θα δηλώνεται: ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς 
προμήθεια ειδών, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης, ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 
ειδών, ότι τα είδη τροφίμων θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 
νομοθεσία, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, προσμίξεις κ.λ.π και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση τα είδη των κατηγοριών για τα 
οποία συμμετέχει. 

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και φέρει ημερομηνία, από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο 
της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τα Φυσικά Πρόσωπα. 

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά 
νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

Ειδικότερα, τα Νομικά Πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν: 

-για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις Α.Ε., απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του παρόντος άρθρου. 
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-για τις προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 

-για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα 
ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 

-για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο του Ν. 
4250/2014), όπου έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το 
Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014), 
όπου έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

-Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας 
Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.. 

-για τις Α.Ε. επιπροσθέτως, πρακτικό του Δ.Σ. από με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον 
συγκεκριμένο Διαγωνισμό. 

-Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 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. 

Εάν, η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του 
νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 
Ι2,Ι3,Ι4 του παρόντος άρθρου  

IV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 
εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δήλωση του Ν.1599/86 με 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής όσον αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρία, απαιτείται πρακτικό 
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του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα 
ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Αντίγραφο της 
απόφασης του Δ.Σ. υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία. 
Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να 
φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο 
αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

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 και στις 
δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεσή της τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης (υπεύθυνη 
δήλωση) του φυσικού προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης), μέχρι την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς των φορέων αυτών. 

Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών Ανώνυμων Εταιρειών 

Οι μετοχές των Ανωνύμων Εταιρειών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή σε Ένωση, είναι 
υποχρεωτικά ονομαστικές, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των Νόμων 3310/2005 και 3414/2005. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε αντίστοιχες 
ελληνικές εφόσον, το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή 
για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. 

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον, η Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει με 
την προσφορά της τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 την Εταιρεία, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  
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β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εφόσον, από την ανωτέρω (υπό στοιχείο νΐ.3.β.) κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες Ανώνυμες 
Εταιρείες, συνυποβάλλονται και γι' αυτές τα ανωτέρω δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν μέχρι Φυσικού 
Προσώπου ή Προσωπικής Εταιρείας ή ΕΠΕ ή άλλου Νομικού Προσώπου (πλην Ανώνυμης Εταιρείας) οι τελικοί μέτοχοι 
όλων των Ανωνύμων Εταιρειών. 

Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολο τους μέχρι Φυσικού Προσώπου, υποβάλλουν με την προσφορά τους: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου, περί Εταιρείας της οποίας οι 
μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει 
ολοκληρωθεί και εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε οι μετοχές στο σύνολο τους να έχουν μετατραπεί 
σε ονομαστικές, 

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με 
ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς,  

γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών 
της Εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. 
Ολα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια Αρχή του κράτους της έδρας της Εταιρείας και 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν επιβάλλει για 
το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο 
σύνολο τους μέχρι Φυσικού Προσώπου, υποβάλλουν με την προσφορά τους: 

α. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους ότι, το δίκαιο της χώρας αυτής δεν επιβάλλει στην 
Εταιρεία την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών της μέχρι Φυσικού Προσώπου. Αν, από την οικεία Νομοθεσία 
δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
Εταιρείας, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή. 

β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα (1) % των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Εάν, η Εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να 
προσκομίσει κατάσταση των μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον (ένα) 1 % των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση εφόσον, οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην Εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, χωρίς 
η Αναθέτουσα Αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει την αιτιολογία αυτή. Εάν όμως, η Αναθέτουσα Αρχή αποδείξει 
τη δυνατότητα της Εταιρείας να υποβάλει την ανωτέρω κατάσταση των μετόχων της, η προσφορά απορρίπτεται. 

Ολα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από Δημόσιες Αρχές, πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο 
αρμόδια Αρχή του Κράτους όπου εδρεύει η Εταιρεία και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα. 



 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

 
 

 

Εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών - μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ 

Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η Επιχείρηση είναι εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεση της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι 
Φυσικού Προσώπου. 

Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της Επιχείρησης, κατά το δίκαιο της έδρας της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο, δεν συναρτώνται με τη δυνατότητα των προμηθευτών να 
υποβάλουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας των ειδών. 

Γενικά 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να υπογράφονται, από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Αναλυτικά οι υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται: 

-σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, 

-επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή 
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς, 

-επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο 
σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο με Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

-από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα, 

-σε περίπτωση Συνεταιρισμού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον 
τύπο της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Εάν, οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα ψηφιακή υπογραφή. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Εφόσον στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος (μεγαλύτερος ή μικρότερος 
του εξαμήνου) των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, 
που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 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). 



 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

 
 

 

Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της παρούσης σύμβασης και του Νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του προμηθευτή. Το 
αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι υπέβαλε δικαιολογητικά (πιστοποιητικά 
κ.λ.π.) με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και να προσκομισθούν κατά περίπτωση από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Λέσβου με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που δεν θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομισθούν και αυτά στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
προμηθευτή και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες Αρχές 
και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, 
ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι: έγγραφα που έχουν 
εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λ.π. 

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Λέσβου, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από 
τον διαγωνισμό. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν έχουν 
συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρμόδια υπηρεσία.  
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, ΤΚ 81100 : 

Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπως 
απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως 
επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, 
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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. 
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως 
έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. 
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους 
προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενημερωμένα σε παραπάνω δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης. Ο Δήμος Λέσβου 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. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος δεν την κοινοποιήσει 
σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση 
δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. 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, 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου, η εγγύηση συμμετοχής του 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. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Σύμφωνα όμως με την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «δεν 

απαίτείταί εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης». 

Στην παρούσα διακήρυξη λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και την φύση της 
προμήθειας, εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν για όλες τις ομάδες. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
2. Η υπηρεσία 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. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 
και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
4. 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. 
5. 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, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 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. 

Οι συμβάσεις καταρτίζονται μετά την κατακύρωση και υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (φορέα 
υλοποίησης, προμηθευτή). 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, στα τεύχη που 
τη συνοδεύουν και στην προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 
Η σύμβαση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 
υλοποίησης. 
Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται κατά το άρθρο 132 και γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή της προσφοράς του προμηθευτή παραμένει αμετάβλητη και ίδια ακριβώς με αυτή 
της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης, 
• Τα συμβαλλόμενα μέρη, 
• Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις, 
• Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα, 
• Τη συμφωνηθείσα τιμή, 
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, 
• Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
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• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
• Τον τρόπο πληρωμής, 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  
β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της 
ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

                                                                                                      
ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται 
να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται 
να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση 
της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/173) 
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 
2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά1 με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-
προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του 
Συστήματος “Επικοινωνία”. 

                     
1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 
(Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση 
ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, 
στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της 
διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω 
παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού]  
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του 
άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή 
σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία 
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά 
την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση 
της αιτήσεως. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 
όπως ισχύει. 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους 
οικονομικούς φορείς - χρήστες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/16.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

1. 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, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2. 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. 
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 
συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού 
του τόκου υπερημερίας. 
5. 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. 
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
21.1. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 
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που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: α) 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του 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, β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 
2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου - ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου - αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
 
21.2. Ανωτέρα βία 
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. 

21.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο προμηθευτής μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 
213, 218 και 220 του Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της υπηρεσίας που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
21.4. Χρόνος. Τόπος Παράδοσης και Παραλαβής των Ειδών  
1. Χρόνος παράδοσης των ειδών 
Ο χρόνος παράδοσης προβλέπεται να είναι από την υπογραφή της και μέχρι τις 20/12/2017. Σε περίπτωση που το φυσικό 
αντικείμενο του υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ παραταθεί, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, είτε 
με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 
προμηθευτή. 
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 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, 
το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής, σύμφωνα με 
τον παρακάτω Χρονοδιάγραμμα Τμηματικής Διανομής των Ειδών (4 διανομές). 

α/α Ομάδα Είδος 1η Διανομή 
Μάρτιος 2017 

2η Διανομή 
Ιούνιος 2017 

3η Διανομή 
Σεπτέμβριος 

2017 

4η Διανομή 
Νοέμβριος 

2017 

1 

Β
ρ
ε
φ
ι
κ
έ
ς
 
Τ
ρ
ο
φ
έ
ς

 

Κρέμα 
Δημητριακών - 
Βρεφική Τροφή 

(300 gr) 
        

2 
Γάλα 2ης 

Βρεφικής Ηλικίας 
(800 gr) 

        

3 
Κρέμα Ρυζάλευρο 
- Βρεφική Τροφή 

(300 gr) 
        

4 

Π
α
ι
δ
ι
κ
έ
ς
 
Τ
ρ
ο
φ
έ
ς
 Συμπυκνωμένο 

Γάλα Εβαπορέ 
(400 ml) 

        

5 
Δημητριακά 

(Κορν - Φλέικς) 
(375 gr) 

        

6 Ελαιόλαδο 
Ελαιόλαδο - 
Εξαιρετικά 

Παρθένο (1 lt) 
      

7 

Εί
δη

 
Πα

ντ
οπ

ω
λε

ίο
υ 

Βόειο Κρέας άνευ 
Οστών (500 gr)         

8 
Χοιρινό Κρέας 

άνευ Οστών (500 
gr) 
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8 Φασόλια - 
Μέτρια (500 gr)         

10 Φακές – Ψιλές 
(500 gr)         

11 Φέτα Μυτιλήνης 
(500 gr)       

12 Ρύζι - Γλασέ (1 k)         

13 Αλεύρι - Μαλακό 
(1 k)         

14 Ζάχαρη Λευκή (1 
k)         

15 
Ζυμαρικά - 

Σπαγγέτι No 6 
(500 gr) 

        

16 Τοματοπελτές 
(200 gr)         

17 

Ψωμί 
Συσκευασμένο 

Μακράς 
Διαρκείας (500 - 

750 gr) 

        

18 Μαρμελάδα (450 
– 500 gr)         

19 Φρυγανιές (250 
gr)         

20 Καφές Ελληνικός 
(480 – 490 gr)       

21 

Εί
δη

 Ο
πω

ρο
πω

λε
ίο

υ Μήλα - 
Κατηγορίας I (1 k)         

22 Πορτοκάλια - 
Κατηγορίας I (1 k)         

23 Πατάτες (1 k)         

 
21.5. Τόπος παράδοσης των ειδών 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά, εντός της συμβατικής διάρκειας , σε ημερομηνίες και 
ποσότητες που θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα υλοποίησης στην Δ/νση του Παραρτήματος 
Γ . 
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21.6. Παραλαβή υλικών 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και ανάλογα το υλικό, ο ποιοτικός έλεγχος 
μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  
γ) Με πρακτική δοκιμασία. 
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 
3. Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν εκτός από την μακροσκοπική εξέταση 
απαιτούνται και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την 
επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και 
λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί 
σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το 
υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 
έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με 
βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει 
εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή 
παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το 
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω 



40

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
 

 

του δημοσίου ταμείου. 
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παρελήφθηκε οριστικά 
από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα 
αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 
8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 
παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' 
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο 
διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο 
προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση 
εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να 
υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων 
της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου 
της επιτροπής παραλαβής. 
Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του 
φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με 
σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 
Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της 
κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 

21.7. Χρόνος παραλαβής υλικών 
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την 
επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, 
ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση 
προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν 
στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να 
υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 
3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε 
με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα υλοποίησης εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι φορείς υλοποίησης δεν δεσμεύονται για καταβολή όλου του συμβατικού τιμήματος, καθώς αυτό είναι σε συνάρτηση με 
τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στα δελτία παραγγελιών τους. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι αρίστης ποιότητας, 
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι 
είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 
διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας 
κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό του είδους της προμήθειας που 
πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης ποσότητας. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην υπηρεσία των νέων σε 
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Σε περίπτωση, οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με 
άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν, ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού 
αυτή έχει παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε εντός 20 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) 
ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν, παρέλθει η προθεσμία αυτή, καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα 
ισχύοντα. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου - μπορεί να εγκριθεί η 
επιστροφή των ειδών στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν, πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της 
ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

21.8. Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 
Η συμβατική αξία των υλικών θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών: 
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• την έκδοση νόμιμου παραστατικού (τιμολογίου), 
• την παραλαβή των υλικών και 
• την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμή τα οποία 
κατ' ελάχιστο είναι: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
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. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την υπηρεσία Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο   

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος 
Λέσβου), σύμφωνα με το Ν.3886/2010 και βάσει του ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, του Ν. 3463/2006, του 
Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της, όπως ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 23o  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση: 
> Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
> Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), 
> Στον ελληνικό τύπο, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, τρεις τοπικές ημερήσιες εφημερίδες, μία εβδομαδιαία, 
> Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 
> Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., 
> Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου: www.dimos@mytilene.gr, 
> Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/07, οι δαπάνες 
δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/χους προμηθευτή/ες, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών. 
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Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και του Ν. 3463/2006. 

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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