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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                                 Αθήνα, 2-9-2021 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΝΑΦΗ 

ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

    

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ –  

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑ ΣΟΝ 

ςνοπηικό διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ, η οποία εκηιμάηαι βάζει πίνακα κπιηηπίυν 

αξιολόγηζηρ πποζθοπάρ, για ηη «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ Β’ ΣΟΤ 

Κ.Τ.Α.Γ.Α. ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡΔΚΚΛΙΗ ΣΗ ΠΑΡ. 10 ΑΡΘΡΟ 6 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

ΥΟΡΗΓΗΣΧΝ – ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ (ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΑΤΣΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ». ζςνολικήρ 

εκηιμώμενηρ αξίαρ 67.800,00€ ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 13%. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραυίας, 01.09.2021: 

 

 ΘΕΜΑ: ΑΙΣΗΜΑ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ  

1. Σηην παπάγπαθο 2.4.3 ηηρ διακήπςξηρ αναθέπεηαι όηι: «Οι πποζθέπονηερ ζςμπληπώνοςν ηο 

ζσεηικό ππόηςπο Ε.Ε.Ε.Σ, αξιοποιώνηαρ ηο ανηίζηοισο ηλεκηπονικό απσείο με μοπθόηςπο 

XML πος αποηελεί επικοςπικό ζηοισείο ηυν εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ, ηο οποίο θα είναι 

αναπηημένο, ζηην ηλεκηπονική ζελίδα ηος Δήμος Αθηναίυν www.cityofathens.gr, ζηιρ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ → ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ». Όμυρ, ζηην ιζηοζελίδα ηος 

Δήμος Αθηναίυν είναι διαθέζιμο ηο Εςπυπαφκό Ενιαίο Έγγπαθο Σύμβαζηρ (ΕΕΕΣ) μόνο ζε 

μοπθή pdf και όσι και ζε μοπθή xml  

 

Παπακαλώ όπυρ μαρ διαθέζεηε ηο εν λόγυ απσείο και ζε μοπθή xml  

2. Σηο άπθπο 6 «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ» ηηρ ζςγγπαθήρ ςποσπεώζευν 

αναθέπεηαι όηι: «III. Υπεύθςνη Δήλυζη, ζηην οποία θα δηλώνεηαι η σώπα καηαγυγήρ ηος 

πποζθεπόμενος πποφόνηορ και η επισειπημαηική μονάδα ζηην οποία παπάγεηαι ηο 

πποζθεπόμενο πποφόν, καθώρ και ο ηόπορ εγκαηάζηαζήρ ηηρ. Η ανυηέπυ ςπεύθςνη δήλυζη 

θέπει ηλεκηπονική ςπογπαθή μεηά ηην έναπξη διαδικαζίαρ ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ 

ζύμβαζηρ»  

 

Καθόηι ο διαγυνιζμόρ είναι ζςνοπηικόρ και όσι ηλεκηπονικόρ, παπακαλώ όπυρ μαρ 

διεςκπινίζεηε εάν απαιηείηαι ηελικά η εν λόγυ ςπεύθςνη δήλυζη να είναι τηθιακά 

ςπογεγπαμμένη ή εάν απαιηείηαι βεβαίυζη γνηζίος ςπογπαθήρ ή εάν απκεί η σειπόγπαθη 

ςπογπαθή.  



3. Παπακαλώ όπυρ μαρ διεςκπινίζεηε εάν απαιηείηαι όλερ οι ςπεύθςνερ δηλώζειρ να έσοςν 

γνήζιο ςπογπαθήρ, η εάν ηο γνήζιο ςπογπαθήρ απαιηείηαι μόνο για ηο Ε.Ε.Ε.. και ηα 

δικαιολογηηικά καηακύπυζηρ.  

 

Απάντηση  1
οσ 

ερωτήματος:  

 Όζον αθοπά ηο ππώηο επώηημα ζαρ θα ζαρ ζηείλοςμε μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ηο 

ΔΔΔ ζε μοπθή xml. 

 

Απάντηση  2
οσ  

 και 3
οσ

  ερωτήματος:  

Όλερ οι ςπεύθςνερ δηλώζειρ εθόζον είναι σειπόγπαθερ ςποβάλλονηαι ζύμθυνα με ηο άπθπο 

11 ηος Ν.2690/1999 όπος  ¨1.Η βεβαίυζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ ηος ενδιαθεπόμενος 

γίνεηαι από οποιαδήποηε διοικηηική απσή ή από ηα Κ.Δ.Π., βάζει ηος δεληίος ηαςηόηηηαρ ή 

ηυν ανηίζηοισυν εγγπάθυν πος πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 3.¨ 

Η ςπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 ηος Ν.1599/0986 (Α΄75) μποπεί να ζςνηάζζεηαι ζηην 

Δνιαία Φηθιακή Πύλη ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ ηος άπθπος 52 ηος Ν.4635/2019, μέζυ ηηρ 

ηλεκηπονικήρ εθαπμογήρ «e-Dilosi». Η αςθενηικοποίηζη πος ππαγμαηοποιείηαι για ηην 

σπήζη ηηρ ηλεκηπονικήρ εθαπμογήρ έσει ηην ίδια ιζσύ με ηην βεβαίυζη γνηζίος ςπογπαθήρ 

ηος άπθπος 11 ηος Ν.2690/1999 (Α΄45).  

Όζον αθοπά ηο ΔΔΔ θα ππέπει να θέπει γνήζιο ςπογπαθήρ, όπυρ αναθέπεηαι ζηοςρ όποςρ 

ηηρ διακήπςξηρ. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Π .  ΑΤΓΕΡΙΝΟ 

 


