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       Ο ∆ήµος Κοµοτηνής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ όπως προδιαγράφονται στα οικεία 

τεύχη δηµοπράτησης που έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές, ενδεικτικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 

47.720,47 Ευρώ.  
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 
     Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις: 

1) Της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ.  

2) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 

τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

3) Του Ν. 3463/06, ∆.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

4) Του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

5) Του Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29-6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

7) Την αριθ. 324/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας των προµηθειών του 

∆ήµου για το έτος 2015. 

8) Την αριθ. 16/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των όρων 

διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 

9) Τις εγκεκριµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κοµοτηνής για το Έτος 2015: 

Κ.Α. 10.6612 (Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων) ποσό 15.000,00 € (70/12-01-2015 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης),  

Κ.Α.10.6613 (Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων) ποσό 20.000,00 € 

(71/12-01-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης),  

Κ.Α. 10.6614 (Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου) ποσό 12.000,00 € (72/12-01-2015 Πρόταση Ανάληψης 

Υποχρέωσης) και  

Κ.Α. 15.7431.01 (Προµήθεια γραφικής ύλης έτους 2015 – ∆απάνες λειτουργίας Ξενώνα – ∆οµής γυναικών 

λειτουργίας ∆ήµου Κοµοτηνής – Α∆Α: BONNN-8Y5) ποσό 1.000,00€ (44/05-01-2015 Πρόταση Ανάληψης 

Υποχρέωσης). 

 

 

Η δηµοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής στην έδρα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή) ενώπιον της  Επιτροπής Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ στις 29/01/2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 

αποδοχής προσφορών). 

 

Άρθρο 2ο Συμβατικά στοιχεία 

 
    Στοιχεία  σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  

β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

δ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και  

στ) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου  
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Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός προμήθειας 

 
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της προµήθειας των υλικών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό 

των 47.720,47 € µε Φ.Π.Α. (23%) και χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους. Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές.  

 

Οι προµηθευτές θα µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες ειδών του 

προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης.  

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προµήθειας, είτε για κάθε οµάδα ξεχωριστά, είτε 

για ορισµένα είδη της οµάδας.  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο  4ο Εγγύηση συμμετοχής - Έγκριση αποτελέσματος - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
      Η εγγύηση για τη συµµετοχή  στον διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

δύο τοις εκατό (2%) χωρίς τον Φ.Π.Α. (23%) του προϋπολογισµού της προµήθειας της/των οµάδας(-ων) 

των ειδών για την/τις οποία(-ες) υποβάλλεται προσφορά ή για τα συγκεκριµένα είδη της οµάδας και θα 

απευθύνεται στο ∆ήµο Κοµοτηνής.  

Στα έγγραφα συµµετοχής, όµως, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να 

αναφέρει τα υλικά ή τις οµάδες για τα οποία κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 Γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ).  

 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, δηλ. να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση συµµετοχής 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

      Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται µε έγγραφο στον ανάδοχο από τον φορέα, 

µαζί µε πρόσκληση µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών και  σε προθεσµία όχι µεγαλύτερης των δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίησή της, ο προµηθευτής θα προσέλθει στην έδρα του φορέα και σε χρόνο που θα 

προκαθορισθεί για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης της 

προµήθειας σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα πρέπει να είναι ίση µε το δύο τοις 

εκατό (2%) χωρίς τον Φ.Π.Α. του προϋπολογισµού της προσφοράς της/των οµάδας(-ων) των ειδών ή των 

συγκεκριµένων ειδών για τα οποία του κατακυρώθηκαν και θα απευθύνεται στο ∆ήµο Κοµοτηνής. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον 

δύο (2) µήνες και θα κατατίθεται µαζί µε την υπογραφή της σύµβασης.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο  26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  
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Άρθρο 5ο – Πληροφόρηση 

 
       Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων  στοιχείων 

προσερχόµενοι στα γραφεία του ∆ήµου Κοµοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή) τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες µέχρι και την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Για την παραλαβή των τευχών 

δηµοπράτησης δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση. 

       Εφόσον, από τους ενδιαφεροµένους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 

διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

       Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 

αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

 

Άρθρο 6ο Ισχύς προσφοράς – Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 
Η ισχύς της προσφοράς θα είναι για έξι (6) µήνες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ρητά 

τονίζεται ότι καµία µεταβολή των προσφερόµενων τιµών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο 

διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που 

ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 

 

Άρθρο 7ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, µε ποινή αποκλεισµού, οφείλουν να προσκοµίσουν στην επιτροπή που 

διενεργεί τον διαγωνισµό τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

7.1 Οι Έλληνες πολίτες:  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου εξαµήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση 

την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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7.2 Οι αλλοδαποί:  

α) Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 7.1.  

δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 

οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  

 

7.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1 και 7.2. εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 

ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου, που σε αυτή την περίπτωση θα αφορά τον τρέχοντα νόµιµο 

εκπρόσωπό τους. 

 

7.4 Οι συνεταιρισµοί:  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 7.1.  

 

7.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

α) 'Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  

β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 

µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και 

επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική 

δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 

υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 

εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.  

 

Παρατηρήσεις: 

- Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την 

προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς 

τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.  

- Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 

προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 

από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  

- Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
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προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συµβολαιογράφο.   

 

7.6 Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις, συνοδευόµενα 

από βεβαιώσεις της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, περί µη λύσεως της εταιρείας και τροποποίησης του 

καταστατικού (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ) συνοδευόµενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι δεν έχουν τροποποιηθεί. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  

 

7.7 α) Οι προµηθευτές υποχρεούνται ανάλογα µε τη µορφή του διαγωνισµού να αναφέρουν στις αιτήσεις 

συµµετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 

Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

 

β) Ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του τον κατασκευαστή των προσφερόµενων υλικών 

και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου δηλώθηκε µε 

την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και στον 

προσφέροντα επιβάλλεται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ποινή προσωρινού αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς οιουδήποτε φορέα, αναφεροµένου στο 

πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/95 µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων 

κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο 

εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού 

από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (βλ. 

Παράρτηµα µε το σχετικό πίνακα).  

 

γ) Μετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε 

την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα 

του προµηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 

µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.   

 

7.8 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα υλικά ή τις οµάδες για τα οποία κατέθεσε προσφορά. 

 

Άρθρο 8ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

 
8.1 Οι επιθυµούντες να συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα 

στην προθεσµία που ορίζεται από την διακήρυξη. 
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8.2 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κοµοτηνής) µε 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

8.3 Η συγκεκριµένη ώρα του διαγωνισµού είναι δυνατόν να παραβιαστεί όταν υπάρχει συνεχή ροή των 

προσφορών από τους διαγωνιζόµενους. 

 

8.4  Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε 

δυο αντίγραφα. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)Την λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. 

β)Τον πλήρη τίτλο της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό της προµήθειας  

γ)Τον αριθµό διακήρυξης 

δ)Το αντικείµενο της προµήθειας 

ε)Την ηµεροµηνία διαγωνισµού 

στ)Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 

 

Προµηθευτής χορηγητής αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, εφόσον τα 

προσφερόµενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης.  

 

8.5 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα: 

α) Όλα τα ζητούµενα στο άρθρο 7 της διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής και δηλώσεις µαζί µε την 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

β) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και µε τα 

λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δυο αντίγραφα τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς.  

Σηµείωση: Η οικονοµική προσφορά καθώς και ο κατάλογος του κατασκευαστή του κάθε προσφερόµενου 

είδους του παραρτήµατος θα συµπληρωθεί πάνω στο έντυπο της υπηρεσίας που θα φέρει την πρωτότυπη 

σφραγίδα του ∆ήµου.  

γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 

την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"  και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

8.6 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να 

έχουν επίσηµη µµετάφραση στα Ελληνικά.  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

 

Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη µορφή φωτοαντίγραφου. Κατ’ εξαίρεση 

εργοστασιακές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών επιτρέπεται να είναι στην Αγγλική.   

8.7 Οι προσφορές πρέπει να είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα, 

προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορές που είναι ασαφείς και δεν µπορούν να ερµηνευτούν απορρίπτονται.  
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8.8 Ο προσφέρων µε τη συµµετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

8.9 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις ή αντιπροσφορές. Η επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωµα διευκρινήσεων από τους διαγωνιζόµενους. 

8.10 Την προαναφερόµενη στο άρθρο 1 της παρούσας ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, η 

αρµόδια επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση ξεκινά µε την αρίθµηση των φακέλων των προσφορών µε τη σειρά 

που παραδόθηκαν. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων 

στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι 

µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των λοιπών στοιχείων, 

επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών.  

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, 

όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφεροµένους, 

έγκαιρα, µε έγγραφο ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Εάν η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι µεγάλη 

και δεν σταθεί δυνατόν να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων 

αυθηµερόν, τότε οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν σε επόµενη δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής 

διαγωνισµού, της οποίας η ηµέρα και ώρα θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόµενους εγγράφως µε σχετικό για το 

σκοπό αυτό fax.  

Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών σε πρακτικό. 

8.11 Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 9ο Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

 
9.1 Μετά την κρίση του αποτελέσµατος η αρµόδια επιτροπή µπορεί να προβεί στην κατακύρωση της 

προµήθειας. 

9.2  Η επιτροπή µπορεί να προβεί στη µαταίωση του διαγωνισµού γιατί έκρινε ασύµφορο το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας και να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους χωρίς να αλλάξει τις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ οπότε ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε νέες προσφορές ή ακόµα και να αλλάξει 

τους όρους διακήρυξης. 

Άρθρο 10ο Ενστάσεις 

 
10.1 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό µέσα στο µισό χρόνο από τη δηµοσίευση 

της διακήρυξης µέχρι την υποβολή των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι 

ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.   
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10.2 Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ 

αυτόν, υποβάλλονται µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείεται  από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Οι  ενστάσεις αυτές  υποβάλλονται στην αρµόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισµού επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου που έγινε η ένσταση. 

Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή της συµµετοχής του διαγωνιζόµενου δεν  ανακόπτουν την συνέχιση του 

διαγωνισµού. 

10.3 Βάσει του ισχύουσας νοµοθεσίας, οι αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής οι οποίες αφορούν ανάθεση 

προµηθειών, υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ο 

Γενικός Γραµµατέας ελέγχει τη νοµιµότητά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από 

την περιέλευσή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνοµη 

την ακυρώνει. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει στον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να προσβάλει τις αποφάσεις, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας δυο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς 

να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Τέλος, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

του Ν. 3463/06, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή 

αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

Άρθρο 11ο Ανακοίνωση - Κατακύρωση  

 
11.1 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 24 

της Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. Κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου µέρους, η επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού, γνωστοποιεί το πολύ σε 15 ηµέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης: 

- σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, 

- σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του, εξαιρουµένων 

εκείνων των πληροφοριών που µπορεί να εµποδίσουν την εφαρµογή των νόµων, είναι αντίθετες προς το 

δηµόσιο συµφέρον ή µπορούν να βλάψουν τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών 

οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. 

 

Άρθρο 12ο Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

 
12.1 Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στη 

διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.  

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 46 Ν.3801/09 

(ΦΕΚ: 163Α/2009) βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

12.2 Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Ευρώ. Προσφορά σε άλλο νόµισµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 



 ~11~

 

Άρθρο 13ο Υπογραφή σύμβασης 

 
Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης να προσέλθει στην έδρα του φορέα για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος 

παράδοσης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

Άρθρο  14ο  Σύμβαση 

 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση µε βάση 

τους όρους διακήρυξης των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε δεκτή από 

τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις  όρων που από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τα εξής : 

-Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της 

-Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και πρόσωπα που τα αντιπροσωπεύουν. 

-Τις προβλεπόµενες από την Νοµοθεσία διαδικασίες. 

-Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 

-Την συµφωνηθείσα τιµή 

-Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 

-Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 

-Τον τρόπο παραλαβής  

-Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωµής 

-Τις διατάξεις εκτέλεσης δηµοπρασίας 

-Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 

-Τις προβλεπόµενες ρήτρες 

-Τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας 

Σε περίπτωση µη εκτελέσεως των όρων της σύµβασης, µε υπαιτιότητα του προµηθευτή, ο εργοδότης 

δικαιούται να ακυρώσει τη σύµβαση και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως. 

Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. 

Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2 & 3 του 

άρθρου 25 της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον 

προµηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης. 

 

Άρθρο 15ο Χρόνος παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση - ποινικές ρήτρες  

 
Ο χρόνος παράδοσης – διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 

την 31/12/2015. Οι παραδόσεις των υλικών θα πραγµατοποιούνται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες 

ανάγκες του ∆ήµου και κατόπιν γραπτής εντολής, στην οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος του/των 

υλικών και η επιθυµητή ποσότητα. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής αυθηµερόν ή το πολύ εντός του εύλογου χρονικού διαστήµατος των δυο (2) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµέρα παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται µε Fax, ταχυδροµικώς επί αποδείξει, 
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ή θα παραδίδεται στον ανάδοχο από οριζόµενο υπάλληλο του ∆ήµου Κοµοτηνής. Στον προµηθευτή που 

καθυστέρησε  την παράδοση των υλικών µετά τη λήξη του ως άνω ορισµένου χρονικού διαστήµατος 

επιβάλλονται  κυρώσεις  µε τις ανάλογες ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 33 της ΥΑ.11389/93 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 16ο Τόπος παράδοσης  

 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του ∆ήµου Κοµοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 

Κοµοτηνή ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

 

Άρθρο 17ο – Όροι παράδοσης 

 
Τα έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των υλικών  κατά  την µεταφορά τους στον τόπο  του φορέα θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο της προµήθειας. Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο 

∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ποσότητας του προϋπολογισµού µέχρι 20% ανάλογα µε τις ανάγκες 

του χωρίς όµως το συνολικό ποσό της προµήθειας να ξεπεράσει το ποσό του αρχικού προϋπολογισµού του 

∆ήµου. 

Άρθρο 18ο Παραλαβή των υλικών 

 
Κατά την παράδοση και παραλαβή των προς προµήθεια υλικών, θα γίνεται εκτενής έλεγχός για το αν πληρούν 

τις  τεχνικές προδιαγραφές που υπέδειξε η Τ.Υ. του  φορέα  και  τους  όρους  της  συµβάσεως  που  υπέγραψε  

ο συµβαλλόµενος προµηθευτής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής όπως ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 1,2 

& 3 της ΥΑ.11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Άρθρο 19ο Τρόπος πληρωμής 

 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών των τµηµατικών παραδόσεων της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση 100% της 

συµβατικής αξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α 11389/93 του 

ΥΠ.ΕΣ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από τη αρµόδια για την προµήθεια Υπηρεσία. Τυχόν 

διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ ∆ήµου Κοµοτηνής και 

προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσας αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35 της 29-6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται 

ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 


