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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 158
Της 13ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, ύστερα από την
µε αριθ. πρωτ. 11296/236/2-3-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης
Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος,
τακτικά µέλη.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Βεντούρης
Ανδρέας, Κάρλες Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα και Σαλπέας Ηλίας.
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 59.976,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 15.6481.05 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018,
έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα
δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω
διατακτικών, εν όψει του Πάσχα έτους 2018, προϋπολογισµού δαπάνης
52.200€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.
Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη του µε
αριθ. πρωτ. 1643/1-3-2018 εγγράφου της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Υπηρεσιών Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων, το οποίο έχει ως εξής:
∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Υπηρεσιών
Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων

Προς: Οικονοµική Επιτροπή

Θέµα: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την προµήθεια τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους
δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει του Πάσχα του 2018,
προυπολογισµού δαπάνης 52.200 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016»
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Παρακαλούµε στη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής φέρετε προς
συζήτηση και λήψη απόφασης το πιο πάνω θέµα.
Η προµήθεια των τροφίµων µέσω διατακτικών για τους οικονοµικά αδύνατους
δηµότες και κατοίκους µας για το Πάσχα, θα γίνει σύµφωνα µε την µε αρ. 123/2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Σας διαβιβάζουµε δύο σειρές µελέτης που περιλαµβάνει:
1. ∆ιακήρυξη
2. Τιµολόγιο
3. Ενδεικτικό Προϋπολογισµό
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνική Περιγραφή
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού είδε:
•
•

•
•
•

την εισήγηση της Υπηρεσίας, τη διακήρυξη των όρων και τη σχετική µελέτη,
το Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών
– Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων (Α∆ΑΜ:
18REQ002590527 2018- 01-26),
τη µε αρ. 65/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αναγκαιότητα)
τη µε αρ. 123/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση
προµήθειας µέσω διατακτικών)
το µε αριθ. 400 αίτηµα ανάληψης δαπάνης µε α/α µητρώου δεσµεύσεων 598
ποσού 59.976,00 € σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2018

Αφού συµβουλεύτηκε:
• τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής
Επιτροπής"),
• τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (διατάκτες),
• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
• Της µε αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’)
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.
Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 59.976,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 15.6481.05 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018,
για την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά
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αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει του
Πάσχα έτους 2018 (σχ. το µε αριθ. 400 αίτηµα ανάληψης δαπάνης µε α/α
µητρώου δεσµεύσεων 598).
2. Εγκρίνει τη µελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα
δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω
διατακτικών, εν όψει του Πάσχα έτους 2018, προϋπολογισµού δαπάνης
52.200€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.

Οι όροι της διακήρυξης έχουν ως εξής:

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και
ειδικότερα το άρθρο 117 «περί διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού»,
2.Του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010),
4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων» του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών –
Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών» του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74),
6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει,
7. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
8. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Ανάρτηση Νόµων και
Πράξεων στo ∆ιαδίκτυο»
9.Ν.2690/1999 Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
10.Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
Α/145/05.08.2016)
11.Την µε αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής µε θέµα «Έγκριση του ‘‘Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης’’(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ
Α/147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»
(Β΄3698),
12.Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη
αναφερόµενων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης κλπ) που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης προµήθειας, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
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13.Του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ
240/Α/12.12.2012), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/Α/25.01.2013),
Καθώς και τις κάτωθι αποφάσεις:
1.Το µε αρ. ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 18REQ002590527 2018-01-26 Πρωτογενές
αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Υπηρεσιών - Τµήµα Κοινωνικών
∆ραστηριοτήτων
2. Τη υπ΄ αριθµ. 65/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά,
περί αναγκαιότητας
3. Την υπ’ αριθµ. 123/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά
περί έγκρισης της προµήθειας και του τρόπου υλοποίησης της.
4.Την υπ’ αριθµ. 158/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά
περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 59.976,00 €, έγκρισης της
µελέτης και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της
προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και
κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει του Πάσχα έτους 2018, προϋπολογισµού
δαπάνης 52.200€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.
Προκηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνον
βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την
προµήθεια τροφίµων τα οποία θα µοιρασθούν µέσω διατακτικών τροφίµων, τις
οποίες θα εκδώσει και θα διανείµει η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικών Υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα-κοµιστές, οικονοµικά αδύνατους
δηµότες και κατοίκους Πειραιά, προϋπολογισµού 52.200 € πλέον ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης της υπηρεσίας και αφορούν
στην προµήθεια τροφίµων τα οποία θα µοιρασθούν µέσω διατακτικών, τις οποίες θα
εκδώσει και θα διανείµει η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
σε τρίτα πρόσωπα-κοµιστές, οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους Πειραιά,
προϋπολογισµού 52.200 € πλέον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης µε βάση τον προϋπολογισµό της
προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 52.200€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι προµήθεια
τροφίµων αξίας ποσού 9.000€ που επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α 24% ποσού 2.160 € και
προµήθεια τροφίµων αξίας ποσού 43.200€ που επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. 13% ποσού
5.616 €, ήτοι συνολικά ο προϋπολογισµός της προµήθειας µε το ΦΠΑ ανέρχεται σε
59.976€.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 15 6481.05 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2018.
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Η ανάληψη υποχρέωσης και η διάθεση πίστωσης της εν λόγω δαπάνης
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι

ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1.Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ δώδεκα (12)
ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2.Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε τον Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 6
της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/10 θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια).
Η ∆ιακήρυξη µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.pireasnet.gr και στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλατεία Κοραή) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων την ηµέρα και ώρα που θα
οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους συµµετέχοντες, αυτοπροσώπως
ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέχρι
την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη, ή να αποσταλούν
ταχυδροµικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, 1ος όροφος).
Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Καµιά
προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Η υποβολή µίας µόνον προσφοράς δεν κωλύει τη πρόοδο της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνον βάσει τιµής.
Οι συµµετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης του Τµήµατος Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων της
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν τη συνολική ποσότητα όλων των
ειδών. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη ή επιµέρους ποσότητες.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη του διαγωνισµού επισκεπτόµενοι το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά (Ι.
∆ραγάτση 12, 3ος όροφος τηλ. 2132022088-89) ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pireasnet.gr
Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά (τηλ.
2132022340-5).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
διακήρυξης µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες µαζί τις
διευκρινίσεις µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (φάξ, email, επιστολή) το αργότερο 4
ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος και κάθε µέλος του (σε περίπτωση κοινοπραξίας) αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και έχει λάβει πλήρη γνώση :
α) της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της ανωτέρω νοµοθεσίας.
Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σε αυτήν (µε τη σειρά
ισχύος τους) είναι:
1. η παρούσα διακήρυξη
2. η συγγραφή υποχρεώσεων
3. η τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές
4. ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
5. το τιµολόγιο
6. το ΤΕΥ∆ και
7. το έντυπο προσφοράς του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 9ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα, σχετική µε
το αντικείµενο της προµήθειας, που έχουν κατάστηµα στην περιοχή του ∆ήµου
Πειραιά και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή σε
κράτος µέλος της ΕΟΧ για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τον διαγωνισµό εάν συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα
τουλάχιστον από τα µέλη του (αν πρόκειται για σύµπραξη, κοινοπραξία ή ένωση
φυσικών ή νοµικών προσώπων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013
(Α' 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου εφαρµόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η εν
λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),ΙΚΕ και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γγ)στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
1.2.Όταν ο προσφέρων έχει αθετέσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
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δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
1.3. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
1.4. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα
µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργεθέντες
ελέγχους, ή β)δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργεθέντες ελέγχους.Οι υπό α και β κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.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 ανωτέρω παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο διαγωνιζόµενος
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις οφειλές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους (άρθρο 73, παρ. 2 Ν. 4412/2016).
1.5 Εάν 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.
1.6. Εάν 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, καθώς επίσης εάν έχει κριθεί
ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής ή ότι έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
1.7. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
1.8. Μέτρα Αυτοκάθαρσης:
Ο Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1 έως 1.6 µπορεί να προσκοµίζει
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
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(αυτοκάθαρση).Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα
κριθούν ανεπαρκή ,γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών
µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ.8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
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.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν διαγωνιζόµενο σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων σε µία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. & 1.7.
3. ∆ιαγωνιζόµενος εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί, µε την Κοινή
Υπουργική Απόφαση του άρθρου 74, παρ. 6 του Ν. 4412/2016 η ποινή του
αποκλεισµού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης.Εάν η ποινή του αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση τότε εφαρµόζεται η παρ.10 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι συµµετέχοντες στο συνοπτικό διαγωνισµό θα προσκοµίζουν τις
προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία:
• Η λέξη «προσφορά»
• Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Πειραιά
• Αφορά στη ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Α∆ΥΝΑΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΤΟΥ 2018»

• Καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής
προσφορών)
• Τα πλήρη στοιχεία του Οικονοµικού φορέα (ήτοι: επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ,
πόλη, αριθµός τηλεφώνου, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
2. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού
τα κάτωθι:
α. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», όπου θα περιλαµβάνονται τα αναφερόµενα στο
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.
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β. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική
προσφορά», η οποία θα καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της
παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
3. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης .10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 4 της παρούσας, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 14 της παρούσας.
5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο
αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
9. Η υποβολή µίας µόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος
της µετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η
προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για
κατακύρωση.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές
ή εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε µέρος των υπό
προµήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»
περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.1. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)
1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς
δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 10 και πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς
τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ.4 του
ν.4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-112016),σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου
εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).Το ΤΕΥ∆ σε
επεξεργάσιµη
µορφή
είναι
αναρτηµένο
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ(www.eaadhsy.gr) & (www.hsppa.gr). Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν µέσω της
ιστοσελίδας της Α.Α. pireasnet.gr µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης.
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, υποβάλλεται ένα
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει
µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 10 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
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χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
µέλος της ένωσης.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Το ΤΕΥ∆ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται
συνηµµένο στο τέλος αυτής, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της και πρέπει να
υποβληθεί υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο υποχρέωση, νοµίµως και
προσηκόντως υπογεγραµµένο.
2) Oι οικονοµικοί φορείς πρέπει να συµπληρώσουν µόνο την Ενότητα α του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συµπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV του ΤΕΥ∆.
3) Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται και υπογράφεται σύµφωνα µε τα αναλυτικά
αναφερόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ Ο∆ΗΓΙΕΣΜΕΡΟΣ Β), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.
4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που
συµµετέχει στο διαγωνισµό ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου από τον νόµιµο
εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την
περίπτωση υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού
εγγράφου). Ειδικότερα:
(α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται να
είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, το οποίο θα έχει
εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί
ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογραφεί οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή) και
(β) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. οι υπεύθυνες
δηλώσεις απαιτούνται να είναι υπογεγραµµένες από τον διαχειριστή, ο οποίος θα
ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογραφεί οπωσδήποτε κάτω
από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).Εάν ο προσφέρων
είναι Συνεταιρισµός από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(γ) Επισηµαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 Ν.4250/2014), ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι:
(α) Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
(β) Η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης.
(γ) Η προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας.
(δ) Τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι ακριβή και αληθή.
(ε) ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 ν.4412/2016, η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα,
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λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. Και αν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων
υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή.
(στ) Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 80 του ίδιου νόµου, σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε
αυτόν η σύµβαση.
1.3. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψήφιου νοµικού προσώπου
1.3.1. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε.:α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά
ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων καταστατικού, γ) ΦΕΚ ή ανακοίνωση ΓΕΜΗ
όπου να υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δ) πιστοποιητικό της αρµόδιας
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, στο οποίο να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του
καταστατικού της εν λόγω εταιρείας και ε) Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως
συµµετοχής στο διαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να
καταθέσει την προσφορά.
1.3.2. Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε.: α) ισχύον κωδικοποιηµένο
καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής της εταιρείας,
β) σειρά ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού από το οποία να
προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. και γ) πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτουν οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού
της εν λόγω εταιρείας
1.3.3. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.: α) αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεων αυτού, από τα
οποία να προκύπτει ο διαχειριστής της εταιρείας, β) απόφαση των εταίρων για ορισµό
του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό και γ) πιστοποιητικό της αρµόδιας
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτουν οι γενόµενες τροποποιήσεις του
καταστατικού της εν λόγω εταιρείας.
1.3.4. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.): α) αντίγραφο
του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού µε τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, νοµίµως
δηµοσιευµένες, από τις οποίες να προκύπτουν οι διαχειριστές και β) πιστοποιητικό
της αρµόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτουν οι γενόµενες
τροποποιήσεις του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας.
1.3.5 Επί ενώσεων φυσικών ή/και νοµικών προσώπων όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για κάθε ένα µέλος τους ξεχωριστά
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα
πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που
συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της
ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται
χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της
σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της
Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης
της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα
εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και
να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το ∆ήµο Πειραιά, ο
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οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος Πειραιά αποφασίσει ότι τα
εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε
αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να
εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά.
1.3.6. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: Έναρξη Επιτηδεύµατος από
την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.
1.3.7. Εάν ο προσφέρων είναι αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο: (α) Ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά
που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας του και από τα οποία αποδεικνύεται η
νόµιµη σύσταση και λειτουργία του, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς,
(β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο προσφέρων θα απαριθµεί
και θα αντιστοιχίζει τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται στην χώρα
εγκατάστασής του µε τα ζητούµενα στις ανωτέρω υποπαραγράφους.
(γ) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω,
ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτους καταγωγής.
1.4. ΄Εγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο
διαγωνισµό µε τρίτο πρόσωπο, πλην του νόµιµου εκπροσώπου.
Εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών κατατίθεται στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού από πρόσωπο που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπος του συµµετέχοντα θα
πρέπει αυτός να διαθέτει σχετική ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη πρέπει
να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4250/2014.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που
συµµετέχει στο διαγωνισµό ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου από τον νόµιµο
εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την
περίπτωση υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού
εγγράφου). Ειδικότερα:
(α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται να
είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, το οποίο θα έχει
εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί
ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογραφεί οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή) και
(β) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. οι υπεύθυνες
δηλώσεις απαιτούνται να είναι υπογεγραµµένες από τον διαχειριστή, ο οποίος θα
ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογραφεί οπωσδήποτε κάτω
από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
(γ)Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός οι υπεύθυνες δηλώσεις
απαιτούνται να είναι υπογεγραµµένες από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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οπωσδήποτε και από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα συνεταιρισµού και
υπογραφή).
Επισηµαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 Ν.4250/2014), ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οι διαγωνιζόµενοι θα
υποβάλλουν την προσφορά τους ως εξής:
1. Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα, όπως
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα και στο σύνολο για
κάθε είδος, όπως στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα Ι)
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική
προσφορά.
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση
διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συµµετεχόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,
όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει πρώτα τον φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια τον φάκελο
των οικονοµικών προσφορών, σε µία ή περισσότερες δηµόσιες συνεδριάσεις κατά την
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117, παρ. 4
του Ν. 4412/2016.
2. Αποσφραγίζεται πρώτα ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής –τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη
της Επιτροπής.
Εάν η διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών δεν
πραγµατοποιηθεί στην ίδια συνεδρίαση, τότε οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης
ή την πρόσκληση.
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3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία
των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω
στάδια, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται.
4. Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και
συντάσσει σχετικό πρακτικό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου
221 του Ν.4412/2016.
5. Τα αποτελέσµατα αµφότερων των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες.
6. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που
θέτει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών,
µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται
η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης.
7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική
ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά
µόνο σε ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών,
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν
έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 102 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα
ειδοποιήσει εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80,
όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης ως αποδεικτικά στοιχεία
,τα κάτωθι δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία για την µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά καθορίζονται στους
όρους της παρούσας.Τα δικαιολογητικά υποβάλονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.

Α. Οι Έλληνες διαγωνιζόµενοι:
1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.
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του άρθρου 9 της παρούσας. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η υποχρέωση
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά:
(α) στις περιπτώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές,
(β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του
∆.Σ. και
(γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους
εκπροσώπους του.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ,κλπ) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,
εκδόσεως εντός του τελευταίου τριµήνου, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του προσωρινού αναδόχου, όσον αφορά στην καταβολή φόρων
(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τόσο κατά την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ηµεροµηνία
προσκοµίσεως των δικαιολογητικών κατακύρωσης.Πιστοποιητικό από την ∆/νση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το
οποίο να προκύπτουν τυχόν πράξεις επιβολής προστίµων που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα την τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών του ∆ιαγωνισµού.
Θα πρέπει να προσκοµιστούν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται τόσο οι εργοδότες, όσο και το
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
Ειδικότερα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου η υποχρέωση προσκόµισης
των ανωτέρω πιστοποιητικών αφορά: α) σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. τα οµόρρυθµα
µέλη τους, β) σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές τους και γ) σε
περίπτωση Α.Ε. απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού για τα µέλη του
∆.Σ.).
1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, εκδόσεως εντός του
τελευταίου εξαµήνου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµά του και αφετέρου ότι ήταν εγγεγραµµένος κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Β. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι:
1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςµέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας, εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν εµπίπτει σε καµία
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1. του άρθρου 9 της
παρούσας. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω
αποσπάσµατος αφορά:
(α) στις περιπτώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές,
(β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του
∆.Σ. και
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(γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους
εκπροσώπους του.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,
εκδόσεως εντός του τελευταίου τριµήνου, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του προσωρινού αναδόχου, όσον αφορά στην καταβολή φόρων
(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους
εγκατάστασης και την εθνική νοµοθεσία αντίστοιχα, τόσο κατά την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ηµεροµηνία προσκοµίσεως των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Θα πρέπει να προσκοµιστούν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται τόσο οι εργοδότες, όσο και το
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
Ειδικότερα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου η υποχρέωση προσκόµισης
των ανωτέρω πιστοποιητικών αφορά: α) σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. τα οµόρρυθµα
µέλη τους, β) σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές τους και γ) σε
περίπτωση Α.Ε. απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού για τα µέλη του
∆.Σ.).
1.4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
εκδόσεως εντός του τελευταίου εξαµήνου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή του στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς
καταλόγους, και το ειδικό επάγγελµά του και αφετέρου ότι ήταν εγγεγραµµένος κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
1.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτους καταγωγής.
2. Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών, υποβάλλονται όλα τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην Ένωση.
3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
4. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
5. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, είναι ψευδή ή ανακριβή ή
αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν
νοµίµως και εµπροθέσµως δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού ή η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά θα
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καθορισθούν στη σχετική διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.
6. Ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης,
είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ,εάν ο προσωρινός
ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις
των παραγράφων 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση
κατακύρωσης κατά το άρθρο 105 του Ν.4412/2016
7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών επικυρώνεται µε την απόφαση
κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά.
2. Η Οικονοµική Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης,
µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
3. 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,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά.
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης
κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η
Οικονοµική Επιτροπή θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή
του συµφωνητικού το πολύ εντός είκοσι(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνον βάσει τιµής .
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται.
6. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
7. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
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γ. Την οικονοµική προσφορά.
δ. Το χρόνο εκτέλεσης
ε. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
στ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ζ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος,
εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.
η. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
8. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή
όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται
να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Εγγύηση συµµετοχής
δεν απαιτείται.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό.Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.∆.Ε ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικού φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:α)
την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ)την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ)τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ)την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης) ζ)τους όρους ότι:αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η)τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης , τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
επιστρέφονται στο σύνολό τους ή
αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του
τµήµατος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική ποσοτική και
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ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
2. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία
έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και
η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης (αρ.72 του
Ν.4412/2016).
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Πειραιά, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει
δεκτή (άρθρο 127, παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ολοκλήρωση της προµήθειας θα γίνει µέχρι τις 14/04/2018.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να
διαθέτει όλα τα είδη στο κατάστηµά του και στις ποσότητες που θα απαιτηθούν στα
χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση (άρθρο 206 τουΝ.4412/2016).
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2. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστηµα του προµηθευτή µε την
προσκόµιση διατακτικής, η οποία θα είναι ονοµαστική και στην οποία θα
αναφέρονται τα είδη που δικαιούται ο κοµιστής από τα οποία θα έχει τη διακριτική
ευχέρεια να επιλέξει την ποσότητα που επιθυµεί και να αντικαταστήσει κάποια είδη
τροφίµων µε άλλα που έχουν προβλεφθεί στο έντυπο της διατακτικής.
3. Η προθεσµία παράδοσης των ειδών σε κάθε δικαιούχο θα αναφέρεται
πάνω στη διατακτική και την οποία οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο προµηθευτής.
4. ∆είγµα των διατακτικών θα δοθεί στον προµηθευτή πριν την έναρξη
διανοµής των τροφίµων από το κατάστηµα του προς αποφυγή παρερµηνειών και
συγχύσεων.
5. Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές,
δεδοµένου ότι δεν µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της
προµήθειας.
Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών διατηρεί το
δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την οριστική καταγραφή
των οικονοµικά αδυνάτων, να αυξοµειώσει τις ποσότητες µέχρι το ύψος του
προϋπολογισµού της µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της σύµβασης και την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης έχουν εφαρµογή τα άρθρα 206 επ του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Μετά το πέρας της προµήθειας και την οριστική παραλαβή των τροφίµων

από την αρµόδια επιτροπή τoυ ∆ήµου Πειραιά, ο προµηθευτής θα προσκοµίσει στο
Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων όλες τις πρωτότυπες διατακτικές µε
διαβιβαστικό έγγραφο και µε την απλή απόδειξη είσπραξης η πληρωµή του θα γίνει
στην συνέχεια µε την διαδικασία της έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
2. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις:
α)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% , β) ο φόρος εισοδήµατος 4% γ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και
τα έξοδα του συµφωνητικού, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο Πειραιά.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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ΑΡΘΡΟ 24ο
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

