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                                                                                                       ΑΔΑ:78Ξ2ΩΗΖ-ΑΚ2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ωραιόκαστρο, 21/08/2017   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 17942 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Κομνηνών 76  
57013  Ωραιόκαστρο 
Τηλ. 2313304058, -4054 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό   για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση παιδιών των παιδικών σταθμών του 

Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (70.000 γεύματα για τα 

έτη 2017-2018). 

Προεκτιμώμενη αξία 199.640,00 €   συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής.  Η 

προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας (70.000 γεύματα). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  του 

συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  18/09/2017 και ώρα 16:00μμ  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 22/09/2017 και ώρα 10:30 πμ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή  1.610,00 €. 

  Η παρούσα περίληψη και τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, θα αναρτηθούν στη  διαδικτυακή 

πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr. 

 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΓΑΒΟΤΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση 
παιδιών των παιδικών σταθμών  του Δημοτικού 
Οργανισμού πολιτισμού πρόνοιας και αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου”. 

 
Αριθ. Διακήρυξης:  17942/21-08-2017 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 199.640,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

         
 
 
 
 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΚΑΤΩ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ 
 

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 
  2.  Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 204-2020, Β. Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE i 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις». 

3.  Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες 
η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  την  έγκριση  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων,  καθώς 
επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη. 

4. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

5.  Τις διατάξεις του ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των  νόμων  4046/2012,  4093/2012  και  4127/2013»  "Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην 
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 

7.  Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8.  Την  αριθ.πρωτ.Π1/542/4.3.2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5)  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το  Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

9.  Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ   Π1/2380/18.12.2012  (ΦΕΚ Β΄  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων 
λειτουργίας  και   διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου   Δημοσίων  Συμβάσεων  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
10.Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Τις  διατάξεις  του  ν.4013/2011  (ΦΕΚ  Α΄  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

12.Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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13.Την αριθ.158/2016 (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων για την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 
79 παρ.4 του ν.4412/2016. 

14.Τις διατάξεις του άρθ.4 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012) που κυρώθηκε με το 
ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) περί «Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους 
προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

15. Την υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου για την εκτέλεση της προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη «σίτιση των 
παιδιών των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.640,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

16.Το υπ’ αριθ. 17REQ001734311 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. 
17.Τον αριθμό αναφοράς σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:55524000-9 «Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με 
έτοιμα γεύματα» 
18.Την  υπ’ αριθ. 28/2017 (ΑΔΑ: 72Δ8ΟΚΓΒ-ΩΑΘ)  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
19.Τις υπ’ αριθ. 116-117-118-119-120-121/17.07.2017 Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  ποσού   
115.506,00€  σε  βάρος  των  Κ.Α. 15.6481.0008 ,Κ.Α.15.6481.0009, Κ.Α. 15.6481.0010, Κ.Α. 60.6481.0008, Κ.Α. 
60.6481.0009, Κ.Α. 60.6481.0010, του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο 
ποσό των 84.134,00€ θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό του οικον. έτους 2018. 
20. Την με αριθ’ 251 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για α) καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, 
β) ) την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού τον και γ) την επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης, για 
την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση παιδιών των παιδικών σταθμών  του 
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης  Ωραιοκάστρου”.
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 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
      Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης    την   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική   άποψη   προσφορά   βάσει   της    
τιμής.  Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  (70.000 γεύματα για 
τα έτη 2017 και 2018) που αναφέρεται στην από υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του 
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου για την εκτέλεση 
της προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη «σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 
199.640,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Άρθρο 1: Ορισμοί – Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό 
Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού 
Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων - Συμπληρωματικών πληροφοριών 
Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης 
Άρθρο 7: Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
Άρθρο 8: Γλώσσα 
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Άρθρο 10: Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –  Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 
Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών 
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 14: Εγγυήσεις 
Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Άρθρο 16: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Άρθρο 17: Η αξιολόγηση των προσφορών 
Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Άρθρο 21: Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης 
Άρθρο 22 : Ματαίωση διαδικασίας 
Άρθρο 23: Π ρ ο σ φ υ γ έ ς - Δ ι κ α σ τ ι κ ή  Π ρ ο σ τ α σ ί α  

 Άρθρο 24: Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι  εκτέλεσης  της 
σύμβασης – Τροποποίηση –Ολοκλήρωση σύμβασης 

 Άρθρο 25: Παράδοση- παραλαβή των υλικών-Υποχρεώσεις αναδόχου 
 Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής 
 Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
 Άρθρο 28: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

    Άρθρο 29 :  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης(άρθρο 133ν.4412/2016)   

    Άρθρο 30: Δημοσιότητα – Δημοσιεύσεις 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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 Άρθρο 1 : Ορισμοί  - Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό 

 
1.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν 
την αντίστοιχη σημασία: 

 Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
 Εθνικό   Ηλεκτρονικό   Σύστημα   Δημοσίων   Συμβάσεων   ΕΣΗΔΗΣ   (ή   Σύστημα)  :   

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για τη διενέργεια της παρούσας  ηλεκτρονικής  ανοιχτής  διαδικασίας  ανάδειξης  αναδόχου   
εκτέλεσης   της  υπόψη σύμβασης προμήθειας. 

 Διαδικτυακός   τόπος   ή   ηλεκτρονική   πύλη   ΕΣΗΔΗΣ :  Διαδικτυακός  Τόπος του   
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την 
ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr.  

 Ενδιαφερόμενος  ή  Οικονομικός  φορέας : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών  
που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Χρήστες : Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής, που 
χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 

 Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
 Έγγραφα  της σύμβασης:  Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, που μετά την 

υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
 Ανάδοχος  ή προμηθευτής: 

παρούσα προμήθεια. 
Ο  οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η 

 Επιτροπή  Διαγωνισμού: η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και αξιολόγησης  
προσφορών  (γνωμοδοτικό  όργανο),  η  οποία  συγκροτείται  με  απόφαση   της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων  περί δημοσίων συμβάσεων 
και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος. 

 Επιτροπή   Αξιολόγησης   Ενστάσεων   και   Προσφυγών:  η  Επιτροπή  (γνωμοδοτικό  όργανο)  που 
συγκροτείται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  για  την  εξέταση   των 
προβλεπόμενων   στον   νόμο   ενστάσεων   και   προσφυγών   που   υποβάλλονται   ενώπιον   της 
αναθέτουσας αρχής. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 
 Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.):  Πρόκειται για την Υπεύθυνη  Δήλωση 

του άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016. 
 

1.2  Υπηρεσία  που  συντονίζει τον διαγωνισμό  : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Οδός:   Κομνηνών 76 
Τ.Κ.: 57013, Ωραιόκαστρο 
Τηλ.: 2313304058, 2313304086, 2313304054 
E-mail:  kirgaki@oraiokastro.gr 

 
 
 

 Άρθρο 2 : Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού (70.000 γεύματα) για τη σίτιση των πεντακοσίων 
(500) παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και 
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Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Τα  70.000 γεύματα σχολικά έχουν υπολογιστεί βάσει των  ημερών του σχολικού έτους (140) και των 
παιδιών των εν λόγω παιδικών σταθμών (500). 

 
 
 

 Άρθρο 3 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός Χρηματοδότηση  
 

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 161.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ 24% 38.640,00€ και συνολικά στο ποσό των 199.640,00€ (εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες 
εξακόσια σαράντα ευρώ). Το ημερήσιο κόστος σίτισης  ανά μαθητή ανέρχεται στο ποσό των 2,30€ χωρίς 
ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2017 & 2018 και θα καλυφθεί από την επιχορήγηση 
του προγράμματος ΕΣΠΑ και την τακτική κατανομή των τροφείων. 

 
 Άρθρο 4 : Διεξαγωγή  διαγωνισμού 

 
 Ο   διαγωνισμός   θα   πραγματοποιηθεί   με   τη   χρήση   της   πλατφόρμας   του   Εθνικού    
Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του   Συστήματος,    με    καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   προσφορών    
στις   18/09/2017  και    ώρα 16:00μμ    ύστερα    από   κανονική    προθεσμία    είκοσι    δύο    (22)    
τουλάχιστον    ημερών    από    την  ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 

25-08-2017 

 
26-08-2017 

     Ώρα  π.µ. 08:00π.μ. 

 
18-09-2017 

Ώρα 16:00:00 μ.μ 

 
Μετά   την   παρέλευση   της   καταληκτικής   ημερομηνίας  και   ώρας   δεν   υπάρχει   η   δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 
 

 Άρθρο 5: Παροχή  διευκρινίσεων –  Συμπληρωματικών πληροφοριών 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα  της σύμβασης μπορούν να 
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και εννέα (9) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στον  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς 
 φορείς δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
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κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
 
 Άρθρο  6:  Έγγραφα  της  σύμβασης  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  κατά σειρά ισχύος  τους   (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
όρων που περιέχουν) είναι τα κάτωθι: 

1. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης με  ΑΔΑ: 78Ξ2ΩΗΖ-ΑΚ2 
2.  Η παρούσα διακήρυξη (αριθμ. Πρωτ.17942/21-08-2017)του διαγωνισμού με τα Παραρτήματα που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 ΤΕΥΔ 
 Υπόδειγμα (έντυπο)οικονομικής Προσφοράς 

      3. Την υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου στην  οποία και περιλαμβάνονται: 

 Τεχνική έκθεση  
 Τεχνικές Προδιαγραφές  
 Ειδικοί  Όροι 

 
Άρθρο  7 :  Τρόπος  και  χρόνος  υποβολής  προσφορών  

 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά,  µέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που 
ορίζεται στο άρθρο 4  της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό  φάκελο, 
σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,  στον ν.4155/2013,  όπως ισχύει και στο άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/2013, όπως ισχύει. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν.4412/2016, στον ν.4155/2013, όπως ισχύει και στο άρθρο 6 της  ΥΑ Π1/2390/2013, όπως 
ισχύει. 
Για  τη  συμμετοχή στον  διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη από  πιστοποιημένη αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 
εγγραφούν στο   ηλεκτρονικό   σύστημα  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   -   ∆ιαδικτυακή   πύλη   www.promitheus.gov.gr), 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής  του  άρθρου  3  παρ.3.2  έως  3.4  της  Υπουργικής Απόφασης 
αριθ.Π1/2390/16.10.2013  (ΦΕΚ  Β΄  2677)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 

  Άρθρο 8 : Γλώσσα 

 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188),(αρθ. 92 παρ. 4 ν. 4412/2016). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
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μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 
Τεχνικά   φυλλάδια   (prospectus)   μπορούν   να   υποβάλλονται   στην   αγγλική γλώσσα,   χωρίς   να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

 Άρθρο 9: Δικαιούμενοι  συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 
   Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  γίνονται:  

Όλα τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω 
προμήθειας. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του 
κάθε μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις 
περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε 
διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 
 Άρθρο  10:  Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –   
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα  από δημόσιες  συμβάσεις  
 

10.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  όταν  αποδεικνύει,  με  την  επαλήθευση  που  προβλέπεται  στα  άρθρα  79  έως  80  του  ν. 
4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β) δωροδοκία, 
γ) απάτη, 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  ή  ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
73 παρ. 1  του ν. 4412/2016. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

10.2 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
10.3 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α)  Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των  ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
β) Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (παρ. 4β του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ). 
γ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις (παρ. 4στ του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ). 
δ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (παρ. 4ζ 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ) 
ε) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του (παρ. 4θ 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ). 

 
10.4 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι 
διατάξεις των παρ.6,7,8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
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10.5 Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 
 
   Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παρόν άρθρο ώστε 
να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
 
11.1 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την 
 καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας , είναι να είναι  
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που τηρούνται στο κράτος - 
μέλος εγκατάστασής τους. Για   την   απόδειξη   της   προαναφερόμενης   απαίτησης   καταλληλότητας   
απαιτείται   πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους (παρ. 3  αρθ. 80 Ν.4412/2016). 

 
 
11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την 
 τεχνική  και  επαγγελματική ικανότητα είναι να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους  και τεχνικούς 
πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Για την απόδειξη των 
προαναφερόμενων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς οφείλουν 
να υποβάλουν τα κάτωθι έγγραφα: 

I. Αντίγραφο   πτυχίου   Τεχνολόγου   Τροφίμων   του   συμμετέχοντα   (σε   περίπτωση   ατομικών 
επιχειρήσεων) είτε μέλους (σε περίπτωση εταιρειών),  είτε υπάλληλου του οποίου η ειδικότητα 
θα πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση μισθοδοσίας του διαγωνιζόμενου (σε αυτή τη 
περίπτωση  θα  προσκομιστεί  αντίγραφο  της  υποβαλλόμενης  κατάστασης  προσωπικού στην 
επιθεώρηση εργασίας). 

II. Άδεια-ασφάλιστρα-τέλη  κυκλοφορίας για τα έτη 2017 και 2018 κατάλληλου  μεταφορικού  μέσου,  
για  τη  μεταφορά  του έτοιμου φαγητού από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο. 

 
11.3 Όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπεται 
στην παρ. 11.2 του παρόντος άρθρου, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της  νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  Αν ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει 
στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους,  ιδίως,  με  την  προσκόμιση  της  σχετικής  δέσμευσης  των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.    Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του 
ν. 4412/2016, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 
και 74 του ν. 4412/2016. Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 
11.4 Πιστοποιητικά  που υποβάλλονται: 

I.     Πιστοποιητικό συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
II.    Πιστοποιητικό  συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. 
III.    Πιστοποιητικό  συστήματος  υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 

 
 
 
 Άρθρο 12: Περιεχόμενο  προσφορών 
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Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους στο σύστημα,  στον  αντίστοιχο  διαγωνισμό  του  
Συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ που έχει δημιουργηθεί . 

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

 
(Α) (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 
(Β) (Υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται στο 
παρόν άρθρο. 
Οι  προσφορές  θα  συνταχθούν  ηλεκτρονικά  και  εντύπως  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
διακήρυξης. 

Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται το 
ΤΕΥΔ, η εγγύηση συμμετοχής καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς. 

 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 
Α.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά,  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί   ποινή   αποκλεισμού ,  
τα δικαιολογητικά  του  άρθρου  αυτού,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  σύμφωνα  με  τον  ν.  4412/2016,  τον  
ν.4155/2013, όπως ισχύει και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 
Α.1.1 
 Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο εκπονήθηκε από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, κατ’ αντιστοιχία με το «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης» και το ΦΕΚ 
3698/Β’/16-11-2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β)  πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθορισθεί  στο  άρθρο  11  της  παρούσας 
διακήρυξης. 

 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
εγγράφων της σύμβασης (Παράρτημα Α διακήρυξης) και θα διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο 
.doc) ώστε οι οικονομικοί φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν ψηφιακά και συμπεριλάβουν στην 
προσφορά τους. 

 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ  Τ.Ε.Υ.Δ. 
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   Ένας  οικονομικός  φορέας που συμμετέχει μόνος  του  (αυτοτελώς)  συμπληρώνει  ένα Τ.Ε.Υ.Δ. 
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να 
κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ., στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥΔ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς στο ΤΕΥΔ που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι: 

-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της 
παρούσας διακήρυξης. 
-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα. 
-Μέρος ΙΙ Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ. Εφόσον ο προσφέρων 
οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV του ΤΕΥΔ. Εάν ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά χωριστό 
έντυπο ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και με το Μέρος ΙΙΙ  για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των 
οποίων  στηρίζεται,  δεόντως  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  τους  νομίμους  εκπροσώπους 
αυτών. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος 
IV.Γ, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 
-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 
-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 
-Μέρος   IV   A.1:   Πληροφορίες   για   την    καταλληλότητα    για    την    άσκηση    της     
επαγγελματικής  δραστηριότητας . Ο οικονομικός φορέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του.  Στο   παρόν   
μέρος   του   Τ.Ε.Υ.Δ.  πρέπει να αναγραφεί η  επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά  
τους.  
- Μέρος IV Γ:  Πληροφορίες για την Τεχνική και επαγγελματική  ικανότητα . 
-Μέρος IV Γ.1: Πληροφορίες για τον τίτλο σπουδών. 
-Μέρος IV Γ.2: Πληροφορίες για το όχημα μεταφοράς του έτοιμου φαγητού. 
-Μέρος IV  Δ:  Πληροφορίες  για  τα  συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
-Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

/τις  ψηφιακή  υπογραφή/ές.   
Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  σε  μορφή  αρχείου  .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο πρέπει να υπογράψει ψηφιακά το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων  περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το ΤΕΥΔ υπογράφεται 
ψηφιακά: 

• στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
• στις   περιπτώσεις   εταιρειών   περιορισμένης   ευθύνης   (Ε.Π.Ε.),   ιδιωτικών   κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Τα αποδεικτικά μέσα για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, περί μη 
αποκλεισμού δυνάμει των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης και περί πλήρωσης των 
κριτηρίων επιλογής που έχουν καθορισθεί στο άρθρο 11 της διακήρυξης, θα προσκομισθούν σύμφωνα 
με τα άρθρα 19 και 20 της παρούσας διακήρυξης από τον οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί 
προσωρινός ανάδοχος. 

 
 
 

Α.1.2 
 Εγγύηση  συμμετοχής   στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο Ωραιοκάστρου 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, ποσού 1.610,00€ (χίλια εξακόσια δέκα ευρώ). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  
εγγυητικές  επιστολές   προκειμένου   να   διαπιστώσει   την   εγκυρότητά   τους  .   Προς  διευκόλυνση  
της   Επιτροπής Διαγωνισμού, ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας 
(υποκατάστημα, τηλέφωνο,  φαξ  ή  e-mail)  του  φορέα  που  έχει  εκδώσει  τις  εγγυήσεις.  Η  απουσία  
της  συγκεκριμένης δήλωσης για τα στοιχεία του φορέα έκδοσης της εγγυητικής δεν επιφέρει τον 
αποκλεισμό της προσφοράς. 

 
 Α.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  επί 
 ποινή  αποκλεισμού,  τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια των προσφερόντων για την αξιολόγηση των προσφορών: 

 
Α.2.1 
 Τεχνική   Προσφορά    συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική   ηλεκτρονική   φόρμα   του   συστήματος   και   του   παραγόμενου   
ψηφιακά   υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,  
το  σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 

 
 

Α.2.2 
 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών. 
 

Α.2.3 
   Υπεύθυνη δήλωση  του διαγωνιζόμενου ότι: 

α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τη ν  υπ’ αριθ. 
2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Ωραιοκάστρου τους οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Επιπρόσθετα δεσμεύεται ότι, η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναδόχου που 
αναφέρονται αναλυτικότερα στην  υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου μελέτη. 

β) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
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.  Τα  στοιχεία  αυτά  αφορούν  τ α  τεχνικά  ή  εμπορικά  απόρρητα  και  τις  εμπιστευτικές   
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πτυχές  των  προσφορών . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, καταθέτει  Υπεύθυνη  Δήλωση  στην 
οποία  αναφέρει ρητά όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλουν  την  
εμπιστευτικότητα  της συγκεκριμένης  πληροφορίας,  καθώς  και  τους  λόγους  που  καθιστούν  τη  
συγκεκριμένη  πληροφορία εμπιστευτική. 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.4412/16, δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες, οι 
πληροφορίες που  αφορούν τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
 

 Α.3  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  
συμμετοχής  –  Τεχνική Προσφορά» για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής  
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

 Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  προσφέροντος  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
 

Επίσης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από τον οικονομικό φορέα στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Ωραιοκάστρου  σε  έντυπη  μορφή  και σε σφραγισμένο φάκελο τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί/ συνταχθεί  από  τον  
ίδιο  τον οικονομικό  φορέα  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  τ ο υ  υπογραφή . Πιο  
συγκεκριμένα, απαιτείται   να   προσκομισθούν   τα   ως   άνω   Α.1.2   και   Α.2.2   έγγραφα   και   
δικαιολογητικά   του (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  τεχνική  προσφορά».  Η  
προσκόμισή  τους   σε   έντυπη μορφή   στο   Πρωτόκολλο   του   Δήμου   Ωραιοκάστρου,   θα   
γίνει   σε    απλά,    ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  σύμφωνα  με  το  ν.  4 2 5 0/ 20 14 ,  πλην  της  
εγγύησης  συμμετοχής  που   υποβάλλεται   πρωτότυπη.  

 
 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο 
φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ Ωραιοκάστρου 
–Επιτροπή Διαγωνισμών(Κομνηνών 76   Ωραιόκαστρο) 
Γ) ο τίτλος της προμήθειας  
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα του προσφέροντα (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email) 

 
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν   εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των  
τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται 
και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και  κατάθεσης   φωτοαντιγράφων αλλοδαπών  εγγράφων, αυτά πρέπει 
να είναι ευανάγνωστα,  να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να 
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έχουν επικυρωθεί αρχικά  από δικηγόρο (άρθρο 36 παρ. 2.β,γ - 93 του ν. 4194/2013). Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

 
 

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλονται   

ηλεκτρονικά οι οικονομικές προσφορές και τα σχετικά έγγραφα των προσφερόντων, για την αξιολόγηση 
των προσφορών. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας (70.000 γεύματα)  της 
από 2/2017 οικονομικοτεχνικής μελέτης, ως ακολούθως: 

 
 
Οικονομική προσφορά: συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  Σημειώνεται  ότι  στην  Προσφερόμενη  Τιμή  δεν  περιλαμβάνεται  ο  Φ.Π.Α  . Το 
εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το  
σύστημα.  Στη συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf  το  οποίο  
υπογράφεται ψηφιακά  επί  ποινή  αποκλεισμού  επίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο τον 
προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού 
προσώπου. 

 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 
Εκτός της οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν και     
υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε μορφή .pdf, το έντυπο – 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που βρίσκεται στο Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης. Το εν 
λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σε επεξεργάσιμη μορφή word από το Σύστημα. 
 
Επισημαίνεται  ότι:  
 

 Εφόσον  υφίστανται  έγκυρες  ισότιμες  προσφορές -ήτοι ίδια  ακριβώς  τιμή-  για  το  σύνολο  της 
προμήθειας, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες  οικονομικές  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμόδιου  συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. (αρθ. 90 παρ. 1 Ν.4412/2016) 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται 
 Προσφορές για μέρος της ζητούμενης προμήθειας που προκηρύχθηκε θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται  
σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενητιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
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 Άρθρο13: Χρόνος ισχύος προσφορών  
13.1 Οι προσφορές  θα  ισχύουν  και  θα  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  πέντε  (5)  μήνες  
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 
13.2  Προσφορά  που ορίζει   χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (αρθ. 97 παρ. 1 ν.4412/2016) 

 
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει  την  ισχύ  της.  Η  παράταση  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα  κατ’  ανώτατο  όριο  για  χρονικό 
διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς 
που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και 
τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο14: Εγγυήσεις  
14.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν 
είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 
14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από  εγγύηση  συμμετοχής  ποσού 1.610,00€ (χιλίων 
εξακοσίων δέκα ευρώ). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη (άρθρο 13). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (αρθ. 72 παρ. 1 Ν.4412/2016). 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 
4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης/προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας ένστασης/προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών. 
 

14. 3 ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Για την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει  
εγγύηση , το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
Η  εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και εκδίδεται και απευθύνεται στον 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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14.4 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 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 ου  η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. (αρθ. 72 παρ. 3 ν.4412/2016) 
 
14.5 Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις   
εγγυητικές  επιστολές   προκειμένου   να   διαπιστώσει   τ ην   εγκυρότητά   τους  .  Κατά  τα  λοιπά,  
ισχύουν  οι  σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
 
 
 Άρθρο 15: Λόγοι  απόρριψης  προσφορών  

Η  αναθέτουσα αρχή με βάση τα  αποτελέσματα του  ελέγχου  και της αξιολόγησης  των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 16, 18 και 19 της παρούσας διακήρυξης ή υποβλήθηκε 
κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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 18 της παρούσας διακήρυξης. 
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 18 της 
παρούσας διακήρυξης.  

δ)  Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. (αρθ. 91 παρ. 1δ ν.4412/2016) 
ε)  Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. (αρθ. 91 παρ. 1στ  ν.4412/2016) 
ζ)  Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
η)  Η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

Άρθρο 16: Αποσφράγιση  και αξιολόγηση  προσφορών  
16.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  ( 4) τέσσερεις  εργάσιμες   ημέρες   μετά   
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 22-09-2017  και από ώρα 10:30 
π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας  Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων  συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

 
Κατά   την   προαναφερόμενη   ημερομηνία   και   ώρα   γίνεται   αποσφράγιση   μόνο   των   ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στον 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, 
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θα έχουν ηλεκτρονική  πρόσβαση στο  περιεχόμενο των  προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για 
λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά 
από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για 
την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Ωραιοκάστρου 
ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης.  Σε  περίπτωση  που  το  κώλυμα  υφίσταται  και κατά  τη  νέα  ημέρα  και  ώρα,  η  ως  άνω 
διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 
16.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
α) Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού: 
i) Ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης:    
α) την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  ,  τα  οποία αποτελούν  μέρος  του 
(υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 12, 

        β) το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9, 
        γ)την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που θα προσκομιστούν στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12.Α.3 της παρούσας. 

Διευκρινίσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται  µόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήματος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από 
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
ii) Συντάσσει  «Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής»  στο οποίο καταχωρούνται όσοι 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής, με τρόπο που 
να φαίνεται, εάν  είναι  σύμφωνα  ή  όχι  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Στο  πρακτικό  τέλος  
καταγράφονται  τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δηλαδή οι 
προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί, εκείνοι που δεν γίνονται αποδεκτοί καθώς και οι λόγοι μη 
αποδοχής έκαστου εξ αυτών. 
 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού: 
i) Ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης:   

 την πληρότητα και ορθότητα των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  τ ης  Τεχνικής  Προσφοράς , τα 
οποία αποτελούν μέρος του  (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική 
Προσφορά” κατά το άρθρο 12,  

  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  της  τεχνικής  προσφοράς  του  διαγωνιζόμενου  από  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης,  

 την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς που θα 
προσκομιστούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 12.Α.3 της παρούσας. 

Διευκρινίσεις  επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται  µόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού  µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήματος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από 
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
ii) συντάσσει «Πρακτικό  ελέγχου  τεχνικής  προσφοράς»  στο οποίο καταγράφονται οι τεχνικές 
προσφορές που απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς και οι λόγοι απόρριψης, και αυτές 
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που γίνονται αποδεκτές με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης. 
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια, περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και περί ελέγχου 
τεχνικών προσφορών, μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού: 
i)   αποσφραγίζει  ηλεκτρονικά  τους  ηλεκτρονικούς  (υπο)φακέλους  τ ων  οικονομικών  προσφορών , 
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
ii) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος κατά το άρθρο 12.Β της παρούσας. 
Εφόσον υφίστανται έγκυρες ισότιμες προσφορές (προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή), εφαρμόζεται η 
παρ. 1 του αρθ. 90 Ν. 4412/2016. 
iii)  συντάσσει   Πρακτικό   ελέγχου   οικονομικής   προσφοράς   στο  οποίο  καταχωρούνται  οι  οικονομικές 
προσφορές, σε πίνακα αρχίζοντας από  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  
βάσει  της  τιμής  . 
 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες  ηλεκτρονικά μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση/προσφυγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 17 : Η αξιολόγηση των  προσφορών  
Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού   με   κριτήριο   την    πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της ( χαμηλότερης)  τιμής.  
 
Για την επιλογή της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς  βάσει  της  
(χαμηλότερης) τιμής  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους 
καθοριζόμενους  στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους και 
στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  της  μελέτης  και  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα   από  
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  ( χαμηλότερης)  τιμής.  
 
 
 
 Άρθρο 18: Συμπλήρωση  – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 
την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
18.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια  μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 

 
18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
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ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει 
διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση 
συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

 
18.4 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους του 
παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 
 
 Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  κατακύρωσης  
 
19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η αναθέτουσα 
αρχή καλεί με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τον  
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των  είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του 
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 20, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12 
της παρούσας. 
Επιπλέον, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται και προσκομίζονται ως πρωτότυπα 
αντίγραφα που   εκδίδονται   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   άρθρου   1   του   ν.4250/2014.   Τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε 
σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα 
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
–Επιτροπή διαγωνισμού (Κομνηνών 76  Ωραιόκαστρο) 
 Γ) ο τίτλος της προμήθειας και 
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email).

19.2 Αν δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά και δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει 
και να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 

 
19.3  Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπρόθεσμα, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση της  απαίτησης 
των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα με  το  άρθρο  11, ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται 
έκπτωτος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής. Εάν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
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ματαιώνεται. Κατά τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  ρυθμίσεις  των  διατάξεων  των  παρ.  3,  4  και  5  του  
άρθρου  103  του  Ν. 4412/2016. 

 
19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και 
το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 20. (παρ. 2 αρθ. 104 Ν.4412/2016). 

 
19.5 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού 
αναδόχου γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν και ήταν παραδεκτές, μπορούν να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 
ν.4412/2016. 

 
19.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση 
της  διαδικασίας  κατά  τις  παρ.  3,  4  ή  5  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  είτε  κατακύρωσης  της 
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης. 

 

 
 Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
20.1 

 Απόσπασμα ποινικού  μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας,  έκδοσης  α)  σε ισχύ την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και β) σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
από όπου να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 
 

20.2 
 Αποδεικτικό   φορολογικής   ενημερότητας   από  αρμόδια  αρχή  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  τόσο  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  
υποβολής  προσφορών όσο  και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
20.3 

 Πιστοποιητικά   που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές από τα οποία να προκύπτει ότι 
 τόσο  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  όσο  και  κατά  την  ημερομηνία  
υποβολής των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως εξής: 

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
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 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. 
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. 
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των 

διαχειριστών και του προσωπικού. 

   Οι  Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
Αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 

 

20.4 
 Πιστοποιητικό   αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   Αρχής,  έκδοσης   τελευταίου   μηνός   πριν   
από   την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των δικαιολογητικών κατ κύρωσης , από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ανωτέρω 20.1, 20.2, 20.3 και 20.4 έγγραφα, 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, έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
20.5 
 Πιστοποιητικό/ βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου  του    Παραρτήματος    XI   του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά  τους,  το  οποίο  να  είναι  σε  ισχύ   τόσο   κατά   την   καταληκτική   ημερομηνία    
υποβολής  προσφορών όσο  και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 
 

20.6 
 Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  δηλαδή:  
 1)  ΦΕΚ  ή  πιστοποιητικό  τ ου  ΓΕΜΗ  μ ε  τ ην   αναλυτική  ισχύουσα  εκπροσώπηση  και  γενικό  
πιστοποιητικό  τ ου  ΓΕΜΗ  τελευταίου  μήνα  πριν από την ημερομηνία υποβολής   των   δικαιολογητικών   
κατακύρωσης   (για   νομικά   πρόσωπα),   2)   ταυτότητα    και    γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  
τελευταίου  μήνα  πριν από την ημερομηνία υποβολής των  δικαιολογητικών κατακύρωσης (για φυσικά 
πρόσωπα). 
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 

20.7 
 Αντίγραφο  πτυχίου   τεχνολόγου  τροφίμων   του συμμετέχοντα (σε περίπτωση ατομικών 
επιχειρήσεων) είτε  μέλους  (σε  περίπτωση  εταιρειών)  είτε  υπαλλήλου  του  οποίου  η  ειδικότητα  θα  
πρέπει  να αναφέρεται στην κατάσταση μισθοδοσίας του διαγωνιζόμενου (σε αυτή τη περίπτωση θα 
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προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας). 
 

20.8 
 Α) Βεβαίωση απ’ την Δ/νση Υγιεινής της Ν.Α.Θ καθώς και κάθε άλλο προβλεπόμενο έγγραφο για την 
νόμιμη κυκλοφορία του επαγγελματικού οχήματος διακίνησης των τροφίμων.  

Β) Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας, της απόδειξης καταβολής – εξόφλησης των τελών 
κυκλοφορίας και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το επαγγελματικό όχημα που προορίζεται για τη 
μεταφορά του έτοιμου φαγητού από τον τόπο παρασκευής του στους παιδικούς σταθμούς (για το έτος 
2017 καθώς τα αντίστοιχα  που θα αφορούν το έτος 2018). 

20.9 
Πιστοποιητικά: 

Ο ανάδοχος  θα πρέπει  να διαθέτει πιστοποιητικά που αφορούν α)τη διαχείριση ποιότητας, β) τη 
διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και γ) της υγείας και της ασφάλειας στον 
χώρο εργασίας, τα οποία να είναι σε ισχύ  τόσο  κατά την   καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   
προσφορών   όσο   και   κατά   την   ημερομηνία   υποβολής   των  δικαιολογητικών κατακύρωσης  . 

20.10 
 Υπεύθυνη  δήλωση   ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του 
άρθρου 10.3 και 10.5 της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

20.11 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό φορέα  που  συμμετέχει στην  ένωση,  καθώς  και  τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί και υπογραφεί μετά την δημοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 
 α)  Ιδιωτικό  συμφωνητικό  υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την από 
κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο, η οποία εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το  
είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 β)  Συμβολαιογραφική  πράξη  σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της 
ένωσης. 

 

20.12   
Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση.  
Σε  περίπτωση  υποβολής  και  κατάθεσης  φωτοαντιγράφων ιδιωτικών   εγγράφων  ημεδαπών,  αυτά 
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά  από δικηγόρο. 
Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης  φωτοαντιγράφων αλλοδαπών  εγγράφων, αυτά πρέπει  να 
είναι  ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και  να 
έχουν επικυρωθεί αρχικά  από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

 
 
   Άρθρο 21: Κατακύρωση  – Σύναψη  σύμβασης  

21.1  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών   της   διαδικασίας   ελέγχου   και   αξιολόγησης   των   προσφορών,   εκτός από τον προσωρινό 
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ανάδοχο, ηλεκτρονικά   σε   κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά. 
 

21.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε ηλεκτρονικά 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) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
80 του ν. 4412/2016 (άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης) έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
21.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
να προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμ φωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ηλεκτρονικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης.  (παρ. 4 αρθ. 105 Ν.4412/2016) 

 
21.4 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  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  το  άρθρο  22  της  παρούσας 
διακήρυξης. (παρ. 5 αρθ. 105 Ν.4412/2016) 

 
 
 Άρθρο 22: Ματαίωση  διαδικασίας  

22.1 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης ή 
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 
22.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα και 
με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 
22.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη 
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. (παρ. 3 αρθ. 106 Ν.4412/2016) 

 
22.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για 
το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 
 Άρθρο 23 : Π ρ ο σ φ υ γ έ ς - Δ ι κ α σ τ ι κ ή  Π ρ ο σ τ α σ ί α  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV(άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016. 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 
αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας 
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του βιβλίου IV του Ν.4412/2016 
ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης  διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων 
της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική 
προσφυγή της προηγούμενης παραγράφου. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία και την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα, αν η πράξης κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας , άλλως, 

Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της 
διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την  πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017) 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα 
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έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της 
προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 

 
 

 Άρθρο  24 :  Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι  
εκτέλεσης  της σύμβασης –  Τροποποίηση – Ολοκλήρωση  σύμβασης  

 
24.1 Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, καταρτίζεται από την 
υπηρεσία η σύμβαση, η οποία υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για το Νομικό  
Πρόσωπο. Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω, η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο. 

 
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης 
και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν. 

 
24.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, β) οι 
όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
24.4 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  τους  που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί  με το  δίκαιο  της Ένωσης, το εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
X  του  Προσαρτήματος  Α' του  ν.  4412/2016.  Η  αθέτηση της  ανωτέρω  υποχρέωσης  συνιστά  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

 
24.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 γίνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
24.6  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας το αντικείμενο 
που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα οι υπηρεσίες 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. 

 
 
 
 Άρθρο 25 :  Παράδοση  - παραλαβή των υλικών –  Υποχρεώσεις  αναδόχου 
 
25.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται   στην παράδοση άρτιων μερίδων μαγειρεμένου φαγητού σε μαζικές μερίδες 
σύμφωνα με το ενδεικτικό  διαιτολόγιο που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική 
μελέτη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου για τη 
σίτιση (500) παιδιών στους  παι δι κούς  σταθμούς του  Δ. Ο. Π.Π.Α.Ω  για το σχολικό έτος 2017-2018. 
Η  παράδοση των γευμάτων στους σταθμούς θα  γίνεται  κάθε  μέρα, σε χρόνο και τόπο που έχει  
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καθορισθεί στην υπ’ αριθ. 2/2017 οικονομικοτεχνική μελέτη του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.  και  
με  δυνατότητα  τροποποίησης  μετά  από    έγκαιρη   ενημέρωση   του προμηθευτή. 

25.2 Η παραλαβή των γευμάτων και η ποιότητά τους θα βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παραλαβής στο οποίο 
θα αναγράφονται η ημερομηνία, το είδος και η ποσότητα των ειδών,  υπογεγραμμένο από τριμελή 
επιτροπή του Νομικού Προσώπου. 

25.3 Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 
περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και τους λόγους της 
απόρριψης και το κοινοποιεί άμεσα στο Νομικό Πρόσωπο. 

25.4 Η προμήθεια ανά ημέρα θα γίνει σύμφωνα με το ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Το 
εβδομαδιαίο  διαιτολόγιο σίτισης περιλαμβάνει μερίδες μαγειρεμένου φαγητού για κάθε παιδί. Το 
μενού καθορίζεται ενδεικτικά στην υπ’ αριθ. 2/2017 μελέτη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και  Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου.  Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο  καθορίζεται σε 
συνεργασία του αναδόχου με την Προϊσταμένη των παιδικών σταθμών κάθε μήνα και θα ισχύει για τον 
επόμενο μήνα.  
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 έως 
209 και 213 του ν. 4412/2016. 
 
 
 Άρθρο 26 :  Τρόπος πληρωμής  
 

26.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που παραδόθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά 
που παραδόθηκαν, την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Για τις καθυστερήσεις 
πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013. 
26.2 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο, για την 
παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
 
 
 Άρθρο 27: Κήρυξη  αναδόχου  εκπτώτου  
 

27.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη σχετική 
ειδική πρόσκληση 
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
γ) αν υπερέβη  υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

 
27.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος 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. 

 
27.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική 
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί 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 αυτού. 

 
 

 Άρθρο 28: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της  σύμβασης 
 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
σύμφων α με  τα  άρθρα 25 και 27, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
 
 Άρθρο  29:  Δικαίωμα  μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133  ν. 44 12 /2 01 6)  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 Άρθρο 30 : Δημοσιότητα  - Δημοσιεύσεις  

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, ήτοι προκήρυξη σύμβασης του άρθρου 63  του ν. 4412/2016, θα 
δημοσιευθεί : 

 Στην  εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 
 Στην τοπική εφημερίδα  ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 Στις οικονομικές εφημερίδες α) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και β) ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   
καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.oraiokastro.gr) και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Οι δαπάνες για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη σύμβασης), αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 

 
 
 
                                                          Ωραιόκαστρο,   21 / 08 / 2017 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ωραιοκάστρου 
 

 

 
 
           ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6323 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 
57013 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
- Τηλέφωνο: 2313-304058, 2313-304086, 2313-304054 
- Ηλ. ταχυδρομείο: kirgaki@oraiokastro.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oraiokastro.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  
ΤΙΤΛΟΣ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.  
CPV: 55524000-9 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα). 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: {…..} 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [0] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή :   Αριθμός: 
{17942/21-8-2017} 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν19: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις25  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι 
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επαγγελματικό παράπτωμα26; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια27 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α ,Γ, Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής28; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

2) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται  
 με τα απαιτούμενα α)πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, β) πρότυπα διασφάλισης  υγιεινής 
και της ασφάλειας των τροφίμων και 
γ)πρότυπα της υγείας και της ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας. 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται29, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν30. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
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σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

28 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

29 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

30 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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Οδός:……………………                      Αριθμ……………………. 

Τηλέφωνο:……………...                      Φαξ……………………… 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΥΜΑΤΑ 

ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017-18 

ΑΞΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ -ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ )  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Προμήθεια 
έτοιμου 
φαγητού 

 

70.000 

 

 

   

       

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……….,  

       Ο  προσφέρων 

(σφραγίδα & υπογραφή)          




