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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΗ.ΚΕ.Ω. ΚΑΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 
       έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα το 
άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ 114Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’αρ. 308/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ αριθ. 306/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του από 20-11-2018 πρακτικού, του 
συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό 18648/1-11-2018 

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Οικονομική 
Επιτροπή για την υποομάδα Α1,ομάδα Β, υποομάδα Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6,Γ8, 
ματαιώνει τη διαδικασία και κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τη 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΗ.ΚΕ.Ω. ΚΑΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2018», λόγω μη υποβολής προσφορών.  



6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Οικονομική 
Επιτροπή η διαδικασία θα προχωρήσει για την υποομάδα Α1,ομάδα Β, 
υποομάδα Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6,Γ8, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με τους αρχικούς όρους της 
αρχικής διακήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 
 

Ανακοινώνει ότι  
 

1. προτίθεται να προχωρήσει στη ανάθεση προμήθειας για  
1α. την υποομάδα Α1, 
1β. ομάδα Β,  
1γ. υποομάδες Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6,Γ8,  

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με 
τους αρχικούς όρους της αρχικής διακήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 32 παρ. 2α 
του Ν. 4412/2016 

Οι υποομάδες και η ομάδα υπάρχουν διακριτά στην ενιαία μελέτη 

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μόνο για την ομάδα και τις υποομάδες 
που αναφέρονται ανωτέρω και με τη δυνατότητα συστημένης επιστολής και  
ιδιωτικού ταχυδρομείου  (courier), σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, επί της διευθύνσεως Κομνηνών 76, Τ.Κ. 
57013 Ωραιόκαστρο- Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την  
Τετάρτη 5/12/2018  και ώρα 11.00μ.μ (λήξη κατάθεσης  προσφορών). 
 
Όροι συμμετοχής: 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
 
α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 
β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Κοινοπραξίες, 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
Για τις  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να 
ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 
 
Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) 
υποψήφιοι που δεν πληρούν τα όσα ορίζονται : 
α) στο άρθρο 73, 74 του Ν.4412/2016 και 



β) στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 μόνο όσον αφορά το κριτήριο της 
καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: 
 

 Ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της μελέτης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΗ.ΚΕ.Ω. ΚΑΙ 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και ότι αφενός μεν τους αποδέχεται 
ρητά και ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε η προσφορά του δεν έχει καμία 
απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.  

 Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση. 

 Σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλεται να καταβάλλεται 
ασφαλιστικές εισφορές  
 

2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου (άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 73 του Ν.4412/2016) 
 

4. Φορολογική Ενημερότητα (άρθρο 73 του Ν.4412/2016) 
 

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, 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. 
 

 
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού λόγω παρεμβάσεων της εργατικής 
νομοθεσίας ή ένορκη σχετική βεβαίωση. 
 



7. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 
έγγραφο. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών, επί ποινή 
αποκλεισμού. 
 
 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο θα 
πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλλει όλα τα έγγραφα  από τα οποία προκύπτει η 
σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων 
δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 

 
 
 Συνημμένα :  
Μελέτη 4/2018  
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 
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