
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 7/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δεύτερη (22η) Απριλίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση  (λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα του θέµατος) η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος τακτικά 

µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια τροφίµων 

έτους 2015» & διάθεση της πίστωσης 

Αριθµός Απόφασης: 63 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε ότι η Οικονοµική Επιτροπή 

πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση µελέτης και των όρων της διακήρυξης για την προµήθεια τροφίµων 

έτους 2015, σύµφωνα µε Α) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως 

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, Β) τις διατάξεις του 

άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95, Γ) τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ, ∆) 

την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 

1789/12.11.2010 τεύχος Ε), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3/15  µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών. 
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        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 105.166,17 

€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε δηµόσιο ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε 

ηλεκτρονικές προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις τις υπ’ αριθ.  11389/93  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, τον Ν. 2286/95 

(ΦΕΚ 19/τΑ΄/1995), τον Ν.3463/06 & τον Ν. 3852/10. 

        Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση µελέτης 

προϋπολογισµού και των όρων της διακήρυξης για την προµήθεια τροφίµων έτους 2015, 

προϋπολογισµού δαπάνης 85.500,95 € χωρίς Φ.Π.Α για την διενέργεια του διαγωνισµού. 

            Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν α) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-

3-2007, β) την υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), γ) τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ,δ) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, ε) αρ. 72 παρ. 1ε 

του Ν. 3852/10, ζ) την υπ’ αριθ. 3/15 µελέτη της ∆/σης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

& µετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της προµήθειας : «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015» προϋπολογισµού 

85.500,95 €, χωρίς Φ.Π.Α. µετά από δηµόσιο ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό. 

Β. Εγκρίνει το ποσό των 30.173,09 €  της αριθµ. 3/2015 µελέτης  

Γ. Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 25.347,48 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6061.003 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2015. 

∆. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του δηµόσιο ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό, που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από : 

7 Τις διατάξεις του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

8 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 
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9 Την 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

10 Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

11 Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

12 Την Π1/358/1999 (ΦΕΚ 92 Β): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη 
χορηγητών - προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών(Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13 Τις διατάξεις του Νόµου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) µε θέµα: ’’ ∆ικαστική προστασία κατά 
τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335) 

14 Τις διατάξεις του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων». 

15 Τις διατάξεις του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010  
16 Τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 4 «Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του 

υπουργείου Εσωτερικών- Προµήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθµού» της Πράξης Νοµοθ. 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ240/12.12.2012 τεύχος Α’) 

17 Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο 
ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

18  Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

19  Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

20  Το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις 

21  Το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 
22  Το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και 
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 
4055/12 ( Α 51)   

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

1. Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια τροφίµων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 
105.166,17€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 13% ή 23% αναλόγως µε το είδος και θα βαρύνει 
τους προϋπολογισµούς των ετών 2015 & 2016 στους κάτωθι ΚΑΕ: 

- Από τακτικούς πόρους του ∆ήµου Πολυγύρου, συνολικού ύψους 30.173,09€ και 

συγκεκριµένα από τους προϋπολογισµούς των ετών 2015 & 2016 βαρύνοντας την 

εγγεγραµµένη πίστωση στον κωδικό εξόδων: Κ.Α. 02.30.6061.003 

- Από τακτικούς πόρους του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νοµικού 

Προσώπου του ∆ήµου Πολυγύρου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” (ΝΠ∆∆), συνολικού ύψους 74.993,08€ 

ΑΔΑ: ΩΦΛ4ΩΞΜ-ΦΓ6



και συγκεκριµένα από τους προϋπολογισµούς των ετών 2015 & 2016 βαρύνοντας την 

εγγεγραµµένη πίστωση στον κωδικό εξόδων: 02.10.6481 

− Τα υπό προµήθεια  είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι ανά κατηγορία τα εξής: 
 

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV Είδη Ποσό 

1 Φρέσκο Γάλα 15511500-8 1 29.815,85 

2 Είδη Οπωρολαχανικών 03220000-9 22 13.271,51 

3 Είδη Κρεοπωλείου 15100000-9 3 10.618,30 

4 Είδη Αρτοποιείου 15810000-9 2 2.653,80 

5 Κατεψυγµένα Ψάρια 15221000-3 1 4.424,00 

6 Είδη Παντοπωλείου  15000000-8 34 24.449,75 

7 Ελαιόλαδο 15411110-6 1 4.248,00 

8 Μέλι 15831600-8 1 510,00 

9 Τυρί Φέτα  15542300-2 1 2.924,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 66 92.915,21 

   ΦΠΑ 12.250,96 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

105.166,17 

 

− Λόγω της ιδιαιτερότητας του διαγωνισµού οι ανωτέρω κατηγορίες χωρίζονται στις 
παρακάτω οµάδες 
 
α/α Περιγραφή Οµάδας 

  

1 Φρέσκο Γάλα – ∆ήµου Πολυγύρου 

2 Φρέσκο Γάλα- ΝΠ∆∆ “Αριστοτέλης” 

3 Είδη Οπωρολαχανικών - Α΄& Β΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

4 Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

5 Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

6 Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

7 Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

8 Είδη Κρεοπωλείου - Α΄& Β΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

9 Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 
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10 Είδη Κρεοπωλείου  - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

11 Είδη Κρεοπωλείου  - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

12 Είδη Κρεοπωλείου  - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

13 Είδη Αρτοποιείου- Α΄& Β΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

14 Είδη Αρτοποιείου- ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

15 Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

16 Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

17 Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

18 Κατεψυγµένα Ψάρια- ΝΠ∆∆ “Αριστοτέλης” 

19 Είδη Παντοπωλείου - Α΄& Β΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

20 Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

21 Είδη Παντοπωλείου  - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

22 Είδη Παντοπωλείου  - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

23 Είδη Παντοπωλείου  - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

24 Είδη Παντοπωλείου - ΚΑΠΗ 

25 Ελαιόλαδο- ΝΠ∆∆ “Αριστοτέλης” 

26 Μέλι- ΝΠ∆∆ “Αριστοτέλης” 

27 Τυρί Φέτα - ΝΠ∆∆ “Αριστοτέλης” 

 

 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε 

µία  ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού  όπως ορίζονται 

ανωτέρω.  

 Ο ∆ήµος Πολυγύρου και το ΝΠ∆∆ “Αριστοτέλης”, διατηρούν το δικαίωµα να εκτελέσουν 

την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των 

απαιτούµενων ειδών.  

 Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 Τα υπό προµήθεια είδη και υπηρεσίες θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

στην υπ'ριθµ 3/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πολυγύρου. 

 Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών, τις εκάστοτε αγορανοµικές διατάξεις και την Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΔΑ: ΩΦΛ4ΩΞΜ-ΦΓ6



 

ΑΡΘΡΟ 4  

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήµατος. 

 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 ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆60/07.  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η ∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ : 

........................ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ....................... 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα.  

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 

του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

Λήψη πληροφοριών 

Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, 

Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ.63100 - Πολύγυρος µέχρι και µία εργάσιµη ηµέρα πριν την διεξαγωγή του 

διαγωνισµού. 

 Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Πολυγύρου http://www.polygyros.gr. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2371350753 FAX: 2371350763 

Αρµόδιος υπάλληλος: Μαρινούδης Ιωάννης 
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1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα, συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

2.  Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα 

παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου 

.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

6. Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθηµερινά ή τουλάχιστον τρεις φορές την εβδοµάδα 
έπειτα από συµφωνία ανάλογα µε τις δυνατότητες του προµηθευτή στις εγκαταστάσεις του 
∆ήµου Πολυγύρου και των Νοµικών του Προσώπων. 

7. Το ψωµί θα παραδίδεται καθηµερινά. 
8. Η παράδοση των υπόλοιπων προµηθειών θα γίνεται περιοδικά έπειτα από εντολή του 

∆ήµου Πολυγύρου και των Νοµικών του Προσώπων (γραπτή ή τηλεφωνική) ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση µέσα σε διάστηµα δύο ηµερών από τη στιγµή που 
λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει µε την παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων  
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πολυγύρου και των 
Νοµικών του προσώπων όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
1. ∆ήµος Πολυγύρου: Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου Πολυγύρου (Πολύγυρο, Γαλάτιστα, Παλαιόχωρα και Ορµύλια) του Νοµού Χαλκιδικής  
2. Ν.Π.∆.∆. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”:  Τα εµπορεύµατα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει 
ο υπάλληλος του Παιδικού Σταθµού (αποθήκες, χώρος κουζίνας). 

Η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω Παιδικούς Σταθµούς και ΚΑΠΗ: 

 ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1  Α Παιδικός  Σταθµός Πολυγύρου Πλατεία Γράµµου 11  2371022279 

2 Β  Παιδικός  Σταθµός Πολυγύρου Β. Ηπείρου 11 2371022244 

3 Παιδικός  Σταθµός Ολύνθου  ΟΛΥΝΘΟΣ 2373091170 

4 Παιδικός  Σταθµός Ταξιάρχη ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2371094432 

5 Παιδικός  Σταθµός Ορµύλιας ΟΡΜΥΛΙΑ 2371041234 

6 Παιδικός  Σταθµός Γαλάτιστας ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 2371031222 

7 Τµήµα ΚΑΠΗ Πολυγύρου ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  
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8 Τµήµα ΚΑΠΗ Ταξιάρχη ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  

9 Τµήµα ΚΑΠΗ Βραστάµων ΒΡΑΣΤΑΜΑ  

10 Τµήµα ΚΑΠΗ Ολύνθου ΟΛΥΝΘΟ  

11 Τµήµα ΚΑΠΗ Ορµύλιας ΟΡΜΥΛΙΑ  

12 Τµήµα ΚΑΠΗ Αγ. Προδρόµου ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

 ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και 

ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , που ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή 

βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και από το αντικείµενο των δραστηριοτήτων 

τους, βάση του πιστοποιητικού του οικείου επιµελητηρίου, προκύπτει ότι η συνάφεια των εργασιών 

τους µε την προκηρυσσόµενη προµήθεια. 

 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : 

 

Για την συµµετοχή στο 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 κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

1.  Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 

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

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

3 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
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-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 

Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα 

µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εγγυήσεις 

 Οι κάτωθι αναγραφόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 

κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 

κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. 

 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α 

 Οι εγγυήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 ορίζονται ως κάτωθι: 

 

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

1. Η Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι για το σύνολο της προµήθειας 1.858,30€. Σε περίπτωση που η 

προσφορά του διαγωνιζόµενου αφορά µέρος των υπό προµήθεια ειδών (µία ή περισσότερες 

οµάδες), η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης 

εκτός Φ.Π.Α. της οµάδας ή των οµάδων που υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συµµετοχής 
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πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα 

(90) ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που η διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς λήξει, ο ∆ήµος µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συµµετοχής. 

2. 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 153 

έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 168 του Ν. 

4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

3. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 

 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε  ποσοστό 5% της αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  

6 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης 
ίση µε το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. της οµάδας ή των 
οµάδων που υποβάλλεται προσφορά 
7 Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
Α. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Β. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

8 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
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9 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για 
επάγγελµα συναφές µε την προκηρυσσόµενη προµήθεια. 
10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επιπροσθέτως, 
θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα 
σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις . 
11 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 
διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα 
είδη είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 3/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πολυγύρου 
13  Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας 
 

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά (2), (3) και (4) και (8) του παρόντος 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι . 

 

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω. 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον  

•••• Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, 

σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου .pdf. 

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

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

 Τα υπ αριθµ. 1,2,3,4 δικαιολογητικά προσκοµίζονται εντός τριών (3) εργάσιµων από την 

ηλεκτρονική υποβολή στην υπηρεσία µας. 
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 Η προσκόµιση θα γίνει  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πολυγύρου µε διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

 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, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και 

τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τιµές Προσφορών  

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν i) την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ ii) το ποσοστό 

Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος  

 2. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων 

της κάθε οµάδας του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 

προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό κάθε οµάδας ανά Νοµικό Πρόσωπο όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 

3 της παρούσας διακήρυξης. 

3. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των οµάδων 

είτε για µέρος αυτών. ∆ηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται µόνο για 

µία οµάδα, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου 

είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας προσώπου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

 Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις 

βάρος του προσφέροντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ισχύς Προσφορών 

 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον δύο (2) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ∆ύο (2) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο ∆ήµος Πολυγύρου µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την 

παράταση ισχύος των προσφορών. 
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 Αν ο ∆ήµος Πολυγύρου κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο 

µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Υποβολή 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 ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆60/07.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Περιεχόµενα προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(Α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

και  

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

Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριµένα, στον 

προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

8 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας 

∆ιακήρυξης.  

 

9 Τεχνική προσφορά 
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Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου 

 

 ***  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. 

 Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 Τα υπ αριθµ. 1,2,3,4 δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρου 9 της παρούσας ∆ιακήρυξης 

προσκοµίζονται εντός τριών (3) εργάσιµων από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στην υπηρεσία 

µας. 

  Η προσκόµιση θα γίνει  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πολυγύρου µε διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

 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, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και 

τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών 

 

Β. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου Οικονοµική προσφορά 

 Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 

 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  
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  Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

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

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

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

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ............... και ώρα .......... π.µ., 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου Πολυγύρου, 

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 «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγισθηκαν 

 Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση 

των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Αξιολόγηση προσφορών 

ΑΔΑ: ΩΦΛ4ΩΞΜ-ΦΓ6



1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της 

αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  τις διατάξεις του 

Π.∆. 28/1980 και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:  

-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.  

2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή για το σύνολο της  κάθε οµάδας  

και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο ∆ήµος Πολυγύρου προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων  

 Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από τον ∆ήµο Πολυγύρου 

και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Ο ∆ήµος Πολυγύρου εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από τον ∆ήµο 

Πολυγύρου απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που 

αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας για κάθε τµήµα που προφέρει ο προµηθευτής.  

β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
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γ. Την κατανοµή του κάθε είδους µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή και τη 

διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. 

2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή 

Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 

γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Συνέχιση του διαγωνισµού 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά 

συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση 

όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ενστάσεις 

 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  

«∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, 

Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως 

τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51)  µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη - κατακύρωση 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στον προσφέροντα τον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, µε µορφή αρχείου. Pdf, σχετική ειδοποίηση, που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος της προµήθειας. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιµή. 
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δ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.  

 Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προµήθεια, 

υποχρεούται κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07 µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

της σχετικής ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά να υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην υπηρεσία µας.  

 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Σύµβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 

δ. Την τιµή για κάθε είδος 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

ζ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

η. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ηα. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και των υπηρεσιών. 

3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
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4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της µέχρι και 

τέσσερις (4) µήνες όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως 

ασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Παραλαβή των υλικών 

 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Τρόπος Πληρωµής 

 Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την 

παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την παραλαβή των 

αντίστοιχων τιµολογίων. 

 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Πολυγύρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Κρατήσεις 

 Η συµβατική αξία  των ειδών, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α, υπόκειται στις 

παρακάτω  κρατήσεις: 

Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% και Φόρος 0,10% για την Ενιαία ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσιών 

Συµβάσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

∆ηµοσιότητα 
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 Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 

διοίκησης του ∆ήµου και θα δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων» της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και µια φορά στις ηµερήσιες εφηµερίδες «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», καθώς και στις τοπικές 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛ/ΚΗΣ» και «ΘΕΜΑ». 

 H δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στο τύπο θα βαρύνουν αναλογικά τους αναδόχους προµηθευτές 

(εγκύκλιος 11 µε α.π 27754/28.6.2010) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

 

Άλλα στοιχεία 

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013.  

 Ο ∆ήµος Πολυγύρου, κρίνων βάσει των συµφερόντων του, διατηρεί το δικαίωµα της 

ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισµού ή µέρος αυτού µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. 

 Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων 

µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο µέτρο που 

δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   63/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22η  Απριλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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