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          Αρ. πρωτ.: 5455/17-02-2015 

 
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) η 

προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ για το 2015» 

 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα µπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της 

προµήθειας, είτε για ορισµένα είδη. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή ανά είδος. 
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Άρθρο 1ο – Δαπάνη 
 
 Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι σαράντα τέσσερις χιλιάδες 

εννιακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (44.973,72€) συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.  23%.  

 

Άρθρο 2ο – Πληροφορίες 
 
 Τα έγγραφα σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια µπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του 

∆ήµου Κοµοτηνής, ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Ταχ. ∆/νση Πλατεία Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή 

Τ.Κ. 691 00. Τηλ.: 2531352448 & 498 και από το site του ∆ήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr. 

 

Άρθρο 3ο - Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών 
 
 Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο 

µέχρι την ηµέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 25/02/2015, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 πµ (λήξη αποδοχής προσφορών), αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον ∆ήµο (Τµήµα Πρωτοκόλλου), στη Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πλατεία 

Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 Τα στοιχεία  και το νοµικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισµού ορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 4ο – Γλώσσα 
 
 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' 

αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 5ο – Προέλευση 
 
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, 

εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες εµπορικές ή 

κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
 Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαµβάνει µε 

ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:  

 

α. Οι Έλληνες πολίτες. 

 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της ενδεικτικά 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. για το σύνολο των ειδών της 

προµήθειας για τα οποία υποβάλλεται προσφορά ή για τα συγκεκριµένα είδη για τα οποία 

υποβάλλεται προσφορά και θα απευθύνεται στο ∆ήµο Κοµοτηνής. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. 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. 

 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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. 

 4. 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 εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

β. Τα νοµικά πρόσωπα 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου. 

 

γ. Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις 

προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 
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 Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις και 

δικαιολογητικά: 

1. Δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καµία επιφύλαξη. 

2. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας µε δικά του έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης τα υπό 

προµήθεια είδη στο χώρο εγκαταστάσεων καθαριότητας του ∆ήµου. 

3. Αναλυτική δήλωση κατά άρθρο/φύλλο συµµόρφωσης  για την συµµόρφωση ή απόκλιση 

των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4. Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρµόδια 

αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο χώρο εγκαταστάσεων καθαριότητας 

του ∆ήµου. 

5. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 

προµήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής. 

Εφ’ όσον για την παραγωγή του προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις 

βιοµηχανοποίησης πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις  και επιπλέον 

πρέπει να δηλώνεται  το ποσοστό συµµετοχής των διάφορων φάσεων στην διαµόρφωση της 

τελικής τιµής του προϊόντος. 

6. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν  τα προσφερόµενα υλικά µερικά ή ολικά σε 

δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 

του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που µέρος του υπό 

προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο η παραπάνω δήλωση αφορά το 

υπόλοιπο), στην οποία  θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προµήθειας στον διαγωνιζόµενο, µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

β)  θα καλύψει τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη, ακόµη και απευθείας αν αυτό 

κριθεί σκόπιµο από τον ∆ήµο. 

γ)  θα καλύψει τον ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί 

από τον ∆ήµο. 

7. Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001. 

8. Έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονοµικές, εµπορικές και κατασκευαστικές 

δυνατότητες τους και οι αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούµενο 

προσωπικό, εξοπλισµός, χρηµατοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.) 
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9. Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση οµοίων προµηθειών (πλαστικοί κάδοι 

απορριµµάτων), σε φορείς του ∆ηµοσίου, του διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία. Στις 

καταστάσεις προµηθειών πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η 

χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν. 

10.  Ακόµη ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει 

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

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. 

 

Άρθρο 7ο - Τρόπος κατάθεσης προσφορών       
 
 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

 3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού. 

 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου 

δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν 

τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, 

προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 

διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

 6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

 α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

 β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προµήθεια.  

 γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

 δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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Άρθρο 8ο – Προσφορές 
 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, 

ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 7 της παρούσης. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.  

 Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 

εγγύηση συµµετοχής (2% επί της αξίας του ενδεικτικού προυπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α. για 

το σύνολο της προµήθειας ή για τα είδη για τα οποία κατατίθεται προσφορά).  

Τα τεχνικά, το ερωτηµατολόγιο/φύλλο συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 

τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται σε 

παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 

κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται εις διπλούν σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

3. 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. 

  4. Εφ’ όσον ο διαγωνιζόµενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει µε ποινή 

αποκλεισµού, τα τεχνικά στοιχεία και οι οικονοµικές προσφορές κάθε εναλλακτικά προσφερόµενου 

µοντέλου να τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις των κυρίως 

φακέλων και επιπλέον την ένδειξη εναλλακτική προσφορά 1, εναλλακτική προσφορά 2. 

 ∆ηλαδή σε περίπτωση δύο εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο φάκελοι τεχνικών 

προσφορών και δύο φάκελοι οικονοµικών προσφορών. 

  5. 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 δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει 

και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 

µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 

οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

  6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 



~8~ 
 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης 

ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 9ο - Χρόνος ισχύος των προσφορών  
 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δύο (2) µήνες από την 

εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. 

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 3. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 

πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 

διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 10ο - Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές 
 
 Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 Από τον ίδιο διαγωνιζόµενο µπορεί να επιδοθούν το πολύ µέχρι δύο εναλλακτικές 

προσφορές, σαφώς διακεκριµένες µεταξύ τους. 

 Σε περίπτωση ύπαρξης  περισσοτέρων των δύο προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού θα 

προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόµενου. 

 

Άρθρο 11ο – Δείγµα 
 
 Οι συµµετέχοντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από 

την επιτροπή να προσκοµίσουν δείγµα των προσφερόµενων ειδών για επίδειξη σε τακτό διάστηµα 

που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 12ο - Ενστάσεις 
Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νοµιµότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια διαγωνισµού Υπηρεσία 

ως εξής: 

    2.1 Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών. 

    2.2 Κατά της νοµιµότητας διενέργειας και της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η προσφυγή κατά 

της συµµετοχής προµηθευτών σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται. 

• Στην περίπτωση 2.2 δικαίωµα υποβολής προσφυγής έχουν µόνο οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό. 

• Στην περίπτωση 2.1 της προηγούµενης παραγράφου, η προσφυγή εξετάζεται από την 

Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες προ της διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Προσφυγές που υποβάλλονται για οπιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

• Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 

Ν. 2839/00 σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του π.δ/τος 394/1996 (περί 

κανονισµού προµηθειών), όπως ισχύει τροποποιηθέν, από την διάταξη του άρθρου 35 

Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, κατά τη 

διαδικασία διαγωνισµού προµηθειών Ελληνικού Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ (δηλ. και των ΟΤΑ α΄ 

βαθµού), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 

προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και 

µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").  

Η προπαρατιθέµενη διάταξη, ισχύει κατά ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 

του Π.Δ/τος 394/1996, που τροποποίησε, σιωπηρά το άρθρο 15 της ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-

185Β' – Διόρθ. Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β): "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) και για τις προµήθειες των ΟΤΑ α΄ βαθµού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για το εν λόγω διαγωνισµό της προµήθειας 

πλαστικών κάδων έως 770lt, πρέπει να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δηµοσίου ποσού ίσου µε 1.000,00€. 
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Άρθρο 13ο - Προσφερόµενη τιµή 
 
 1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως 

καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο ∆ήµο, όπως 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 

 2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 

 3. Με ποινή αποκλεισµού στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς 

Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικώς ανά τεµάχιο, καθώς και αριθµητικώς η προσφερόµενη τιµή για το 

σύνολο της προµήθειας συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 14ο - Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
 
 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε 

κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή:  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται 

αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν 

είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης 

 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν 

σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται 

στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ηµέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια και 

ανοίγει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών και ανακοινώνει το περιεχόµενο αυτών. Σε 

περίπτωση αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών σε διαφορετική ηµεροµηνία από το 

διαγωνισµό, η επιτροπή οφείλει να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες προµηθευτές σε αυτή τη 

διαδικασία νωρίτερα από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για την ακριβή ηµέρα και ώρα 

του ανοίγµατος. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων µπορεί να γίνει και µέσω fax µε 

απόδειξη. 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή. 
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Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται µε έγγραφο στον ανάδοχο 

από τον φορέα και µαζί µε την πρόσκληση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίησή της, ο προµηθευτής θα προσέλθει στην έδρα του φορέα 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 συµβατική αξίας του συνόλου της προµήθειας ή των 

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο  26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

Άρθρο 15ο – Δασµοί 
 
 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της καταβολής 

δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 

 

 

Άρθρο 16ο - Δηµοσίευση  
 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής 

http://www.komotini.gr. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής και θα 

δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : 

α) σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή, οι οποίες προβλέπονται στους παραπάνω νόµους. 

Επίσης, και όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 5 παρ.2 του 

ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 6 του Ν. 3548/2007), ενώ ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί το ΦΠΑ. 

                                                                                  

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο  

 Αντικείµενο της προµήθειας είναι εξοπλισµός αποκοµιδής απορριµµάτων, για τις ανάγκες 

του ∆ήµου και συγκεκριµένα πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων χωριτικότητας έως 770 λίτρων 

πλαστικών. 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται: 

• Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 

• Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» όπως ισχύει. 

• Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός 

προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

• Του Π.∆. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών 

του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........». 

• Του Ν. 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους 

όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος 

 Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και 

µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ υποχρεούται να 

προσέλθει στον ∆ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 

δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Άρθρο 5ο - Σύµβαση 

 Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 2% της συµβατικής 

αξίας των ειδών χωρίς των Φ.Π.Α.. 

 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 

πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας 

µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. 
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Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 

33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο  8ο - Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της 

σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 9ο  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Τα έξοδα 

δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο/ους βάσε των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3801/2009. 

Άρθρο 10ο  - Παραλαβή Υλικών - Πληρωµή 

 Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτείται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.  

 Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνει εναλλακτικά σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 1α 

του ΕΚΠΟΤΑ, µετά την παραλαβή του υλικού. 

Άρθρο 11ο  - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι 

είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών καθώς και το ερωτηµατολόγιο τεχνικών 

προδιαγραφών συµπληρωµένο.  

 Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Προτεινόµενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 

βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

Κοµοτηνή 21/01/2015 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

            ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

     ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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