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Ισχύουσα Νομοθεσία 

1. Τις διατάξεις του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για 
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

2. Την µε αριθ.11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού , 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010) «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 178/Α/1997) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Ν. 4055/12 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/9.2.2007 τεύχος Α') «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει. 
9. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις » και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 », 
όπως ισχύει. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄), όπως ισχύει. 
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15. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄/25-1-2013) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4257/2014, καθώς και της εγκυκλίου 3 µε αριθ. Πρωτ: 
11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία ανατίθεται στους ∆ήµους η 
ανάδειξη χορηγητών, για την προµήθεια τροφίµων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύµατα 
και τους οργανισµούς αυτών. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές », τις διατάξεις τη υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

17. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013(Φ.Ε.Κ. 120/τ.Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», και τις διατάξεις του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85/Α΄/07-
04-2014). 

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

19. Την µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

20. Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138 και 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/08-
08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

21. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθµίσεις για τη 
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

22. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. που 
πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σε συνδυασµό µε 
τηνΠ1/667/2005 (Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005), Π1/2570/2007 (Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007), 
Π1/1280/31-7-2012 και Π1/1732/2013.  

23. Την Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β΄/12.11.10), απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

24. Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94 “Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 
κρέατος”, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 203/1998 και 79/2007. 

25. Τους κανονισµούς της ΕΟΚ αρ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 
κοτόπουλου). 

26. Τα Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. 
(αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανοµική διάταξη, για νωπά 
Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012, Υγειονοµική διάταξη – 
Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων& ποτών). 

27. Την Κ.Υ.Α Π1/2380/2012 (Α∆Α: ΒΕΦΙΦ-ΠΩ∆) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.∆.Σ του Υ.Α.Α.Υ. Μ.∆. 

28. Την Κ.Υ.Α. 15523/06 (ΦΕΚ. 1187/Β) και Π.∆. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) «Αναγκαία 
συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ' αριθ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον 
αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων στα 
προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και 
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καλής διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την υπ' αριθ. 
2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», όπως ισχύει. 

29. Την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή 
µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθ. ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30-7-2007) ΚΥΑ 
και την υπ’ αριθ. 31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ. 

30. Το µε αριθ. 2264/18-05-2015 έγγραφο του ΚΕ.ΜΕ.Α. του ∆ήµου Κοµοτηνής στο οποίο 
αναγράφονται οι ανάγκες του Ν.Π. βάσει του Ν. 4111/2013. 

31. Την αριθ. 67/2015 (Α∆Α: 6ΕΒ7ΟΛΥΓ-ΗΥ0) απόφαση του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. του ∆ήµου 
Κοµοτηνής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων για το νοµικό πρόσωπο. 

32. Την αριθ. 125/2015 (Α∆Α: ΩΝΠ6ΟΡΘΣ-3∆Θ) απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας για το νοµικό πρόσωπο. 

33. Την 53/2015 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού, 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

34. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης 
Μητρώου (Α∆ΑΜ) «15REQ002930042 2015-07-23». 

35. Την 227/2014 (Α∆Α: 72ΨΣΩΛΟ-Υ3Θ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων και απευθείας αναθέσεων για το έτος 2015. 

36. Τις σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων σε βάρος των 
αντίστοιχων Κ.Α. των προϋπολογισµών τους. 

37. Την 255/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας. 

38. Την 158/2015 (Α∆Α: 75Χ5ΩΛΟ-6Τ1) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της 
διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. 

39. Την 178/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του τεύχους των τεχνικών 
προδιαγραφών, τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και των όρων του 
διαγωνισµού. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισµό σε Ευρώ, για την «Προµήθεια τροφίµων για 

τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του Ν.Π.Δ.Δ. {Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης 

Δήµου Κοµοτηνής} και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., 

της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήµου Κοµοτηνής για δύο (2) έτη», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δέκα έξι  

λεπτών (575.866,16 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. αναλόγως των υπό προµήθεια 

είδους, µε κριτήριο κατακύρωσης: 

Α) για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ελαιόλαδα – κατεψυγµένα λαχανικά, το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση 
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τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και  

Β) τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου, γάλα – γαλακτοκοµικά - 

τυροκοµικά, στις τιµές της µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40) 

ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Κατ’ εφαρµογή του αρ. 32, παρ. 5, 6 του Π.Δ. 60/2007, η ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 ηµερών σε τουλάχιστον 40 ηµέρες (συντετµηµένη 

προθεσµία) από την ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), καθώς: 

1. Θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 32, 

παρ. 5 του Π.Δ. 60/07. 

2. Θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού, τα οποία θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr, από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σύµφωνα µε το 

άρθρο 30, παρ. 3 και άρθρο32 παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007). 

Κατανοώντας τα ανωτέρω διαπιστώνεται η µείωση της συνολικής προθεσµίας κατά 7 και 

5, ηµέρες αντιστοίχως, του χρονικού διαστήµατος από της αποστολής της διακηρύξεως στην 

Ε.Ε.Ε.Ε. έως και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά 

ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

2. Το τιµολόγιο της προσφοράς 
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3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

4. Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Η τεχνική περιγραφή 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 575.866,16 Ευρώ εκ των οποίων 

496.888,30 Ευρώ είναι για την προµήθεια και 78.977,86 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α.  

Θα χρηµατοδοτηθεί ως εξής: 

 Κ.Α.Εξ. ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Με Φ.Π.Α. (Έτος 

2016) 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Με Φ.Π.Α. (Έτος 

2017) 

Δήµος Κοµοτηνής 

20.6063 

30.6063 

35.6063 

Παροχή Γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήµου 

CPV: 15511000-3 

29.444,18 € 33.829,49 € 

Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6481.01 

Προµήθεια ειδών 

παντοπωλείου 

CPV: 15000000-8 

50.625,80 € 58.255,52 € 

Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6481.02 

Προµήθεια ειδών 

παντοπωλείου (ελαιόλαδα-

κατεψυγµένα-αυγά) 

CPV: 15896000-5 

13.745,32 € 15.816,61 € 

Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6481.03 

Προµήθεια ειδών 

οπωροπωλείου 

CPV: 15331100-8 

47.984,66 € 55.208,41 € 

Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6481.04 

Προµήθεια ειδών 

κρεοπωλείου  

CPV: 15110000-2 & 

15112000-6 

56.176,00€ 64.582,72 € 

Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6481.05 

Προµήθεια ειδών άρτου – 

αρτοσκευάσµατα 

CPV: 15810000-9 

16.950,00 € 19.571,60 € 

Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6481.06 

Προµήθεια γαλακτοκοµικών 

ειδών  

CPV: 15500000-3 

34.846,94 € 40.070,37 € 
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Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής 

10.6063 

Παροχή Γάλακτος για το 

προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

CPV: 15511000-3 

2.103,16 € 2.416,39 € 

Δηµοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης 

Κοµοτηνής 

 

Παροχή Γάλακτος για το 

προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

CPV: 15511000-3 

15.933,00 € 18.306,00 € 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

4.1.1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Α.Φ.Μ.:997687930/ΔΟΥ Κοµοτηνής. 

4.1.2 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 

Α.Φ.Μ.:997688488/ΔΟΥ Κοµοτηνής. 

4.1.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 

Α.Φ.Μ.:090088051/ΔΟΥ Κοµοτηνής. 

 

4.2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού: 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

05/09/2015 και ώρα 07:00 

π.µ. 

12/10/2015 και ώρα 

00:01 π.µ. 

 

19/10/2015 και ώρα 

14:00 µ.µ. 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού 

και τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισµού. Ο διαγωνισµός θα 

πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα (40) τουλάχιστον ηµερών (συντετµηµένη 

προθεσµία) από την ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής  προσφοράς στο Σύστηµα. 
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στηνπαρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από 

το Τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού και Υπηρεσιών (τηλ. 25313 52448 & 498) και από το 

Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του Δήµου Κοµοτηνής (τηλ. 2531072414) κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της 

παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας όσοι: 

(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως 

αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου 

και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη u948 δικαστική 

απόφαση για: 

i. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου. 

ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου. 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την Προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1της 

Οδηγίας91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. 

v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία κατά 

τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. 

(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα ΝΠΔΔ, οι 

ΟΤΑ, οι δηµόσιοι οργανισµοί). 
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(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (µόνο τα 

νοµικά πρόσωπα) για τους αλλοδαπούς προσφέροντες. 

(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 

τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

(στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν 

υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες 

για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις του Π.Δ 118/2007, άρθρο 6. 

(ζ) συµµετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

Αποκλείονται επίσης: 

α) Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα της παρούσας Διακήρυξης. 

β) Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα της παρούσας Διακήρυξης. 

γ) Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του 

Δηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 

ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίες έχουν ως αντικείµενο 

εργασιών την εµπορία και διακίνηση των υπό προµήθεια προϊόντων κατά περίπτωση, 

γ) συνεταιρισµοί, 

δ) κοινοπραξίες προµηθευτών. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για µία ή 

περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αριθ. 

53/2015 µελέτη που συνέταξε το τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών του 

Δήµου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των 

ειδών κάθε οµάδας. 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δηµόσιο. 

β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

 

6.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών. 

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον 
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γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών. 

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική.- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε 

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

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

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

προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται /αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 

και προβαίνει στη ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 

συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές δίνονται το 

αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την έναρξη 

υποβολής των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο 

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

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
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Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο, είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα 

µε τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 

7.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 

Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά 

περίπτωση. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών 

θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κύριας κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 
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πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

• αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης, 

• αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 

• σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

• σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά και τους εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά και 

τα µέλη του Δ.Σ. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

5. Προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας, πρέπει να υποβληθούν τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τυχόν τροποποιήσεις 

του (για τους διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε). 

Γενικά πρέπει να υποβληθούν στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα µέλη που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή τους. 

Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του Διοικητικού τους Συµβουλίου ή 

άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει: 

1. ΦΕΚ ίδρυσης/σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού. 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συµβουλίου για τον ορισµό του 

νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας. 

4. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό 

για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο στο 

οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα και µόνο εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα 

απαιτούµενα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς και να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά την προσφορά.  



~15~ 

 

 Οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους, ή άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της σχετικής µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν, των σχετικών 

κείµενων διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα και πως τα 

προσφερόµενα είδη συµφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για 

τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Π.∆. 60/2007 έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό. 

Συγκεκριµένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

Για τα νοµικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό. 

Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό. 
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Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου 

εκπροσώπου της επιχείρησης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

Β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

Γ) Δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 

σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

Δ) Όλα τα υπό προµήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριµένων εταιριών ευρείας 

κατανάλωσης µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύµφωνα µε τους 

όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 

Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατώτερης 

ποιότητας. Η µεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία των υπό προµήθεια ειδών 

είναι κατάλληλη για τρόφιµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Ε) Η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει τη µεταφορά και την παράδοση των ειδών στις 

εγκαταστάσεις των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Κέντρο 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης Δήµου Κοµοτηνής». 

Στ) Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά και κατόπιν παραγγελίας από 

αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Ν.Π.Δ.Δ.  

Ζ) Θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρµόδιας Αρχής, για 

παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση στο Ν.Π. 

10. Συµπληρωµένο Φύλλο Συµµόρφωσης πρότυπο του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. 

11. Σε περίπτωση προσφοράς για συγκεκριµένες οµάδες και όχι για το σύνολο της 

προµήθειας, στα έγγραφα συµµετοχής πρέπει ο συµµετέχων να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που 

να αναφέρει τα είδη ή τις οµάδες για τα οποία κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 Γνωµοδότησης 

Ν.Σ.Κ). 

 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου ή στα 
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κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

 

Γ) Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή 

αλλοδαπό Ν.Π. 

Δ) Για τους συνεταιρισµούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (7) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση. 

β. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω 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. 

γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 

όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη 

χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει 

επί ποινή αποκλεισµού να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται ψηφιακά: 

� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 

� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 
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Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της 

παρούσας διακήρυξης που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 

απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής του παρόντος άρθρου 

όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 

υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 

ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν 

εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφεροµένου 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 ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά 

όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του Ν. 

1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του 

ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης 

της επιχείρησης. 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 

15 ετών. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα 



~19~ 

 

της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 

µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού που απαιτούνται δεν 

υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 

Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014) 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα 

θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήµου 

Κοµοτηνής/ΚΕΜΕΑ/ΔΕΥΑΚ στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόµενο της 

παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει επί ποινή αποκλεισµού ότι διέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 157 του Ν.4281/2014. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε 

περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης 

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

 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της 

µελέτης, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για 

ποσό που θα καλύπτει το 2,00% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την 

συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες των ειδών της µελέτης. 



~20~ 

 

-   Σε περίπτωση προσφοράς για συγκεκριµένες οµάδες και όχι για το σύνολο της 

προµήθειας, στα έγγραφα συµµετοχής πρέπει ο συµµετέχων να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που 

να αναφέρει τα είδη ή τις οµάδες για τα οποία κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 Γνωµοδότησης 

Ν.Σ.Κ). 

- Η εγγύηση συµµετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για 180 ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  

Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 

περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα: 

• ηµεροµηνία έκδοσης,  

• τον εκδότη,  

• το ότι απευθύνεται για το Δήµο Κοµοτηνής,  

• να αναγράφει τον αριθµό της διακήρυξης του Δηµάρχου,  

• τον αριθµό της εγγύησης,  

• το ποσό που καλύπτει και  

• την επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

- Η εγγυητική επιστολή των τραπεζών θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος Β΄. 

- Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήµου 

Κοµοτηνής στο Τ.Π. & Δανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει εκτός από τα 

ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 της ΥΠ.ΕΣ 

11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

- Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες 

επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του 

διαγωνισµού. 

- Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει την Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου .pdf και υποχρεούται να την προσκοµίσει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 
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Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, 

εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 2% (δύο τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον 

κάθε φορέα χωριστά χωρίς τον Φ.Π.Α. 

- Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 

του αρ.26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται 

υπέρ του φορέα µε τον οποίον υπογράφεται η σύµβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις 

χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό του το δικαίωµα αυτό. 

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφραση.  

Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της 

αριθ. 11389/1993απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συµβαλλόµενους. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 1389/93) και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 

και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-

1993). 
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9.2 Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

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

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης 

του ενδιαφερόµενου.  

9.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

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

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

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Η µη υποβολή 

οποιουδήποτε απαιτούµενου επί ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικού συµµετοχής, επιφέρει 

τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου από την συνέχεια. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

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

άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13. 

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

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται, στο τµήµα πρωτοκόλλου του Δήµου, κατά 

περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 
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φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η πρωτότυπη 

Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα δικαιολογητικά που συντάσσονται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα οφείλουν επί 

ποινή αποκλεισµού να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

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

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

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

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία που αφορούν την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος. 

Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (και λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο 

απόρριψης. 

Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (π.χ. prospectus), που αφορούν τα 

τεχνικά στοιχεία της εταιρείας, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του εκδότη. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή 

µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού το σχετικό φύλλο 

συµµόρφωσης µε τις απαραίτητες απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
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9.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

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

προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

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

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

που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

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

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

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Για τα είδη των οµάδων στις οποίες µειοδότης αναδεικνύεται ανά οµάδα προϊόντων ο 

προσφέρων το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε 

οµάδας επί της µέσης τιµής λιανικής, όπως αυτή ανακοινώνεται µέσω των δελτίων τιµών της 

οικείας Περιφέρειας την εκάστοτε ηµέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας, στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες για λόγους 

σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 

οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή χωρίς 

Φ.Π.Α. µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της 

έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το 

αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 

 

Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη Διακήρυξη) 15% για την υποοµάδα  (Άρτος - Αρτοσκευάσµατα). Στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 

προσφοράς 51.770,00 - (51.770,00x 0,15) = 44.004,50€ 

 

 

Παράδειγµα: 

Για τις οµάδες τροφίµων η τιµή στην ηλεκτρονική προσφορά θα δίδεται σύµφωνα µε το παρακάτω 

υπόδειγµα και θα προέρχεται από το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, στο τιµολόγιο της 

µελέτης. 
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Στήλη 1  Στήλη 2  Στήλη 3  Στήλη 4  Στήλη 5  Στήλη 6 

Είδος ΜΜ Ποσότητα 
Ενδεικτική 

Τιµή Μονάδας 

Ποσοστό 

Έκπτωσης 

Τιµή 

Προσφοράς 

Μήλα Κιλό 60 2,30€ 10,00 % 2,07 € 

 

Στήλη 3 = Ποσότητα σύµφωνα µε την µελέτη 

Στήλη 4 = Ενδεικτική τιµή Μελέτης/Προϋπολογισµού 

Στήλη 5 = Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 

Στήλη 6 = Στήλη 4 - (Στήλη 4 Χ Στήλη 5) 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του 

παραρτήµατος, σε µορφή .pdf. 

Τιµές: 

1. Για τις υποοµάδες Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2 οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 

πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο 

δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

2. Για τις υποοµάδες Α1, Α2, Ε1, Ε2, Στ1, Στ2, Ζ1, Ζ2, Η1 και Η2 οι τιµές προσφοράς 

θα δίνονται σε απόλυτες τιµές, σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.3 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

9.4 Επισηµάνσεις 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 60 επιπλέον ηµέρες. 
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Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα γίνει η κατακύρωση αποδέχεται µε την υπογραφή της 

σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του και για όσο διαρκεί η σύµβαση. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

� Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

� Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

� Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 

µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

� Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται 

εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

� Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο 

σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς. 

� Επίσης απορρίπτονται προσφορές που η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισµό της εκάστοτε οµάδας για την οποία κατατίθεται προσφορά. 

� Η επιτροπή του διαγωνισµού θα δεχθεί προσφορές, είτε για το σύνολο της προµήθειας, 

είτε για κάθε οµάδα τροφίµων ξεχωριστά, αλλά οι προσφορές θα αφορούν όλα τα είδη 

της εκάστοτε οµάδας.  
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� Στην περίπτωση του γάλακτος εφόσον υποβληθεί προσφορά και για τις τέσσερις οµάδες 

(γαλακτοκοµικά είδη, γάλα προσωπικού Δήµου/ΚΕΜΕΑ/ΔΕΥΑΚ) η προσφορά (τιµή) πρέπει 

να ταυτίζεται και εποµένως να είναι ίδια σε όλες τις οµάδες. Δεν γίνεται δεκτό να 

προσφέρεται άλλη τιµή για τον Δήµο και άλλη για τα Ν.Π. 

� Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 

προσφοράς για ολόκληρη την «οµάδα». Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά για 

όλα τα είδη της εκάστοτε οµάδας. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 

των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών(υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

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

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

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

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 

λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

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

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 



~28~ 

 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

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

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

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

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών . 

Το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής 

προσφοράς κοινοποιείται µέσω του συστήµατος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στους συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό, και γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν 

ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε 

αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση 

γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι 

κριτήριο η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

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

� Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

� Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά. 

� Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 

βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 

χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή 

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

περίπτωση ισότιµων προσφορών για ένα προϊόν, η επιτροπή του διαγωνισµού έχει την 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσει κλήρωση.  



~29~ 

 

� Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου η οποία διατηρεί το 

δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

� Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ 

Β'185 (ΕΚΠΟΤΑ). 

� Η αξιολόγηση/σύγκριση των προσφορών πραγµατοποιείται στις τιµές που προσφέρουν οι 

συµµετέχοντες χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

13.1 Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής 

του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, για τους 

λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 3886/2010 αρθ. 4, όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 του Ν. 4055/2012, 

και το άρθρο 6 του Ν. 4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 

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

Αν το εν λόγω έγγραφο δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, προσκοµίζεται σε έντυπη 

µορφή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 

συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, ως 

εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). Μέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι 

ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει 

κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και 

η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι 

λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα µέσα από το σύστηµα του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι 

αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 

του ΕΚΠΟΤΑ). Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
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στάδιο. Υποβάλλεται µέσα από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ηλεκτρονικά, ψηφιακά 

υπογεγραµµένα, µε το απαιτούµενο βάσει νοµοθεσίας χρηµατικό παράβολο, µέχρι και την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 

σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου 

η οποία τελικά αποφασίζει. 

13.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 

δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

13.3 Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό λαµβάνουν γνώση για το αποτέλεσµα της ένστασης µέσα 

από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

13.4 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή 

οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του 

ίδιου Νόµου. 

13.5 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

13.6 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, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης 

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

αξίας, 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").  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για το εν λόγω διαγωνισµό πρέπει να 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε 1.000,00€. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από 

το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών 

παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς 

φορείς -χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 

σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 
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3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Το εν λόγω παράβολο δύναται να αντικατασταθεί µε ηλεκτρονικό, βάσει του Ν. 

3943/2011 και σύµφωνα µε την αριθ. ΠΟΛ. 1163/3-7-2013 Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών 

περί ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, 

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

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που 

αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης Περιφερειακής Διοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας (Ν. 3852/2010) µέχρι την 

έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά για 

το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Κοµοτηνής, η οποία είναι 

αρµόδια να εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον µειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης 

ενστάσεων κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την 

οποία και διαβιβάζει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα 

οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου, η οποία αποφαίνεται επί 

των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. 

Οι Διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά 

µέσα από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο της διακήρυξης του διαγωνισµού περί ενστάσεων, ή εφόσον 

έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Κατά την ηµεροµηνία της ειδοποίησης/ανακοίνωσης της απόφασης µέσα από το σύστηµα 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι αποδεκτό ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση της εκάστοτε 

απόφασης για το κάθε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και 

το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για τυχόν 

ενστάσεις/προσφυγές. 
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ΑΡΘΡΟ 14–ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

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

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

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

ΦΕΚΒ’ 317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή αναλυτικά. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 

τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία 

της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

2. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα, η 

σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

3. Οι συµβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα ξεχωριστά, για τις οµάδες που τον αφορούν. 

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

της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
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α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

δ. Το ποσό που έχει προσφερθεί για κάθε προϊόν. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

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

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των προϊόντων. 

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

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

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

αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το Δήµαρχο ή τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. αντίστοιχα. 

6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

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

ασήµαντο. 

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

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

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

7. Σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης υφίστανται αλλαγές 

στο ποσό του Φ.Π.Α. από αυτό που είχε προϋπολογιστεί στην σχετική µελέτη, κατά τη 

συµβασιοποίηση της προµήθειας θα υπολογιστεί ο σωστός Φ.Π.Α. 13% ή 23%, ανάλογα µε 

το είδος. 
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ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η σύµβαση προµήθειας των ειδών αφορά τα έτη 2016 και 2017, µπορεί να είναι 

µικρότερη από την προϋπολογισθείσα αξία ή ακόµα και να παραταθεί εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο 

και δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός, για τρείς (3) επί πλέον µήνες από την ηµεροµηνία 

λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι 

απαραίτητες ανάγκες µέχρι την ανάδειξη του νέου αναδόχου. 

Το ποσό στο οποίο θα καταρτιστεί η σύµβαση είναι ενδεικτικό και δεν δεσµεύει τον Δήµο 

και το εκάστοτε Νοµικό Πρόσωπο. Υπάρχει πιθανότητα διακύµανσης, ανάλογα µε τις 

απρόβλεπτες αλλαγές στις διεθνείς τιµές ή µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ή 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων προϊόντων, τα έξοδα της ειδικά για το 

σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δηµοσίου, διενεργείται µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων 

εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν 

αξιολογείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης για την προµήθεια των ειδών ορίζεται για δύο έτη και 

τίθεται εν ισχύ από 01/01/2016 (ή κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού εφόσον 

υπογραφεί µεταγενέστερα) και έως την 31/12/2017 και µετά την παρέλευση της διάρκειας τυχόν 

ισχύουσας σύµβασης που υφίσταται κατά την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού που θα 

υπογραφεί. 
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ΑΡΘΡΟ 19 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη: 

1.Για τον Δήµο Κοµοτηνής 

Για τις οµάδες Η1 και Η2 η παράδοση θα γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα κατόπιν εντολής της 

υπηρεσίας. Ο Δήµος Κοµοτηνής θα ειδοποιεί τον ανάδοχο, όποτε διαφοροποιείται ο αριθµός των 

προς παράδοση φιαλών, ανάλογα µε το απασχολούµενο προσωπικό. 

 

2. Για το Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του Δήµου Κοµοτηνής 

Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή οριζόµενη προς τούτο από 

το Δηµοτικό Συµβούλιο για τα είδη που προµηθεύεται ο Δήµος και από το Διοικητικό Συµβούλιο 

του Νοµικού Προσώπου για τα είδη που προµηθεύεται το Νοµικό Πρόσωπο και 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση. 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το  Δήµο και 

το Ν.Π. µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία 

θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ως η καθηµερινή αναγκαία 

ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον προµηθευτή 

υποχρεωτικά καθηµερινά και ώρες 7:00- 10:00 π.µ. στα εξής σηµεία: 

Α΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Γ. Ζαρίφη 1 (Περιοχή Καθεδρικού Ναού) 

Β΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ακροπόλεως τέρµα (Περιοχή Σταθµού) 

Γ΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Τραπεζούντας 11(Περιοχή ΙΚΑ) 

Ε΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ολύµπου 1(Περιοχή Στρατώνων) 

Ζ΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάρκου Μπότσαρη 1(Περιοχή ΙΚΑ) 

Η΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Γοργοποτάµου& Δωδεκανήσου 

(Περιοχή Κολυµβητηρίου) 

Α΄Δηµοτικός Παιδικός–Βρεφονηπιακός Σταθµός Γ. Παπανδρέου 45(Περιοχή Εκτενεπόλ) 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κοσµίου Κόσµιο 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Θρυλορίου Θρυλόριο 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ροδίτη Ροδίτης 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ν. Σιδηροχώρι Ν. Σιδηροχώρι 
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Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Αίγειρος Αίγειρος 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Νέα Καλλίστη Ν. Καλλίστη 

 

3.Για την Δ.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής 

Για τις οµάδες Θ1 και Θ2 η παράδοση θα γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα κατόπιν εντολής 

της υπηρεσίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα ειδοποιεί τον ανάδοχο, όποτε διαφοροποιείται ο αριθµός των 

προς παράδοση φιαλών, ανάλογα µε το απασχολούµενο προσωπικό. 

 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους αναλογικά σύµφωνα µε 

την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α). Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι 

δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής 

και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη 

και υποχρέωση του δήµου. Ο ίδιος βαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος βάσει της 

κείµενης νοµοθεσίας, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς 

Φ.Π.Α.) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία επιβαρύνεται µε 3% 

χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου, και σε κάθε νόµιµη ή νέα κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα 

που θα εµφανιστεί µέχρι την ηµεροµηνία που θα γίνει ο διαγωνισµός.  

Δεν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον 

καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

ΆΡΘΡΟ 20 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 

σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο 

από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 

28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα τιµολόγια θα εκδίδονται µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου 

και των Νοµικών Προσώπων και το κόστος θα καταβάλλεται µε την συµπλήρωση των 

απαιτούµενων διαδικασιών και όχι µε απευθείας πληρωµή. 
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ΆΡΘΡΟ 21 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ, επιβάλλονται 

εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως 

εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µεγίστου προβλεπόµενου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ χρόνου 

παράτασης,2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν 

κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται 

ολόκληρη ηµέρα. 

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 

αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων προϊόντων, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα 

προϊόντα που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των προϊόντων που 

παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα προϊόντα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις 

βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 

ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο 

παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην 

προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα προϊόντα ο διαγωνισµός ή τα 

αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται µε σχετική απόφαση ύστερα από την οριστική παραλαβή των 

προϊόντων. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης-παράδοσης ή 

αντικατάστασης, µε σχετική απόφαση ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου δεν 

λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 

φόρτωσης-παράδοσης. 
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Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από τα προβλεπόµενα κατά τα 

ανωτέρω, πρόστιµο καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που 

υπολογίζεται από εποµένη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης µέχρι 

της προσκόµισης του συµβατικού προϊόντος µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού 

του τόκου από δικαιοπραξία. 

Η ύπαρξη του προστίµου και των τόκων επί των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε 

παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα εφόσον ο 

προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα µέλη της ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 22 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας των 

προϊόντων, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν 

ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση που η 

αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει 

την ποσότητα των προϊόντων που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου 

καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των 

απορριφθέντων προϊόντων και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται 

πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση 

τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα προϊόντα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από 

την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των προϊόντων και των υπολοίπων τµηµατικών 

παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των προϊόντων για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για την 
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παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά 

την παρέλευση του εικοσαήµερου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 

επιστρεφόµενα προϊόντα, πέραν του προστίµου, τα προϊόντα καταστρέφονται κατά την κρίση του 

Δήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας 

µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι 

(20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία 

αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα 

πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, 

µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 

συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα 

χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήµος µπορεί να 

προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των προϊόντων που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα 

καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 

εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των προϊόντων. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν 

οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

4. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 

συµβάσεως, ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµήθειας στον 
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επόµενο κατά σειρά προµηθευτή που θα αναδείξει ο διαγωνισµός ή στον µεθεπόµενο αν δεν 

αποδεχθεί ο επόµενος. 

5. Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως κάθε 

τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται 

στον προµηθευτή κάθε θετική και αποθετική ζηµία του φορέως της προµήθειας από την 

καθυστέρηση ή µαταίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα 

υποβληθεί ο Δήµος για την πραγµατοποίηση της προµήθειας. Τα αξιωµένα από το Δήµο ποσά 

εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 

ΑΡΘΡΟ 24 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ στην Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονοµικές πανελλήνιες εφηµερίδες, δύο 

ηµερήσιες τοπικές και µία εβδοµαδιαία τοπική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 

Δήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.komotini.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί 

στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, 

και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων. 

Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στη διαύγεια.  

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 

40 ηµέρες από την ηµέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του 

Π.Δ. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήµου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 30 παρ. 3 ΠΔ 60/07 & άρθ. 32 

παρ. 6). 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο (άρθρο 46 

του Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 
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ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις 

του Π.Δ. 60/2007. 

Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να 

γίνει εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β 

και γ της παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993,της παρ. 20 του Ν. 1797/1998 και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 

του Π.Δ. 60/2007. 

Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον 

προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η 

απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης 

παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του Ν. 

4013/2011, όπως ισχύει προβλέπεται ότι «οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 

του Π.Δ. 60/2007, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν λόγω της εκτιµώµενης αξίας 

τους στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 - ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήµος Κοµοτηνής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί την σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς 

τούτο όχληση της υπηρεσίας. 

β) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του 

Δήµου. 
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γ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 

του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας 

επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ µέρους του ΔΗΜΟΥ Κοµοτηνής 

καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ΔΗΜΟΣ Κοµοτηνής δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής του 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται 

αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν ο ΔΗΜΟΣ Κοµοτηνής 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία του ΔΗΜΟΥ Κοµοτηνής λύση της σύµβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

υποχρεούται µετά από αίτηση του ΔΗΜΟΥ: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, προµήθειας, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για 

την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει στο ΔΗΜΟ, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στο ΔΗΜΟ κάθε υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τη σύµβαση 

και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν 

το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της σύµβασης, ο ΔΗΜΟΣ βεβαιώνει την 

αξία του παρασχεθέντος τµήµατος της σύµβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου 

κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Ο ΔΗΜΟΣ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την 

σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Ο ΔΗΜΟΣ δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από 

τον ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα 

πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση του ΔΗΜΟΥ. 
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Ο ΔΗΜΟΣ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 

ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στην 

αξία του τµήµατος της σύµβασης που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως, να 

χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

Πέρα από τα παραπάνω, ο ΔΗΜΟΣ δικαιούται όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να προβεί 

µε απόφασή του, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, στην προσωρινή ή οριστική διακοπή 

ισχύος της σύµβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συµβατικής περιόδου. Και σε αυτή την 

περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται να προβάλει καµία απολύτως αξίωση για τυχόν 

αποζηµίωση. Όπου για τα παραπάνω αναφέρεται «ΔΗΜΟΣ» θεωρείται ότι ισχύουν και για τα 

Νοµικά του Πρόσωπα. 

ΑΡΘΡΟ 27 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις τουΝ.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του 

Π.Δ. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως 

ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα 

ελληνικά δικαστήρια.  

 

ΑΡΘΡΟ 28 –DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική 

τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του 

προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping), ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 

µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω 

ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που 

αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση 

ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά 

των ενδιαφεροµένων. 
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ΑΡΘΡΟ 29 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνον γλώσσα, εκτός ίσως από 

επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά ISO της εταιρίας τα οποία µπορεί να είναι 

στην Αγγλική γλώσσα. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων, και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν 

αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω 

µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού 

της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Τέλος, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων, και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς η λανθασµένη και εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

συµµετοχής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται 

από την διακήρυξη. 

Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 

απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 

Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, 

εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, 

εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε 

υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό 

Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε 

τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν 

τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα 

βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 
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Επισηµαίνεται ότι για τα πιστοποιητικά ISO ή αντίστοιχα, δύναται να υποβάλλονται και σε 

ευκρινή απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους από δικηγόρο. Σύµφωνα µε 

το έγγραφο της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 

Οργάνωσης και Διαδικασιών του ΥΔΙΜΗΔ (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014) εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρµόσει τη νέα ρύθµιση βάση του Ν. 

4250/2014 αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα 

απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από 

δικηγόρο. 

Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται στον προϋπολογισµό της σχετικής µελέτης. Η 

δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους (τακτικά έσοδα) και θα βαρύνει 

τους οικείους Κ.Α.Ε του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων, µέχρι τη διενέργεια του επόµενου 

ανοικτού διαγωνισµού. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ, ∆ΕΥΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΕΤΗ 2016-2017). 

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συµµόρφωσης: 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΟΥΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

         Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη θα 

είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και οι 

συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται 

στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσης τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και 

τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

ΝΑΙ  

        Συµµορφώνοµαι ως προς τους όρους της διακήρυξης, της 

µελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της γενικής 

και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και του τιµολογίου µελέτης 

ΝΑΙ 
 

        Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής 

Παραλαβής Προµηθειών του Δήµου και των Ν.Π., το οποίο δύναται να 

απαγορεύσει την προµήθεια αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος 

ελέγχου. 

ΝΑΙ 
 

        Ο Δήµος Κοµοτηνής έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, 

πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 

κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 

ΝΑΙ 
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Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 

διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

         Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά στοιχεία, την 

τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΝΑΙ 
 

        Θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν 

ελαττώµατα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύµφωνα µε τη 

σχετική µελέτη. 

ΝΑΙ  

          Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει προς έλεγχο τα 

προσφερόµενα δείγµατα, εφόσον ζητηθούν να προσκοµιστούν από τους 

διαγωνιζόµενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των 

ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου 

βαρύνει τον προµηθευτή. 

ΝΑΙ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(σφραγίδα επιχείρησης & ψηφιακή υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών Τραπέζης 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονοµασία Τράπεζας, Υποκατάστηµα) ……………………. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης………………….. 

Προς τον Δήµο Κοµοτηνής 

Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή   

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ...................ΕΥΡΩ..................... 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ (και ολογράφως), υπέρ της Εταιρείας 

……………………………………………………….οδός……………………………………………………αριθµός…………………. 

ΤΚ………………… {ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1…………………………………………., 

2……………………………………… ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών}, 

δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής «Προµήθεια 

Τροφίµων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριµνας και 

Αλληλεγγύης του Δήµου Κοµοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό 

του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήµου Κοµοτηνής για τα Έτη 2016 και 2017» 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ……………………………………………..…… Διακήρυξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………………………………1 (χρόνος λήξης εγγυητικής) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δηµόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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Υπόδειγµα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονοµασία Τράπεζας, Υποκατάστηµα) ……………………. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης………………….. 

Προς το Δήµο Κοµοτηνής 

Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... ΕΥΡΩ................. 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ……………………………………………………….οδός 

……………………………………………………αριθµός…………………. ΤΚ…………………  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιρειών  

a) …………………………………οδός…….……αριθµός…….ΤΚ….…., β) 

b) …………………………………οδός…….……αριθµός…….ΤΚ….…., β) 

c) …………………………………οδός…….……αριθµός…….ΤΚ….…., β) 

µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας}, 

Και µέχρι του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ (και ολογράφως), για την καλή 

εκτέλεση της σύµβασης που αφορά στο διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής µε αντικείµενο την 

«Προµήθεια Τροφίµων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης του Δήµου Κοµοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το 

Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήµου Κοµοτηνής για τα 

Έτη 2016 και 2017» συνολικής αξίας σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………………… Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε τον 

πελάτη µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής µας από 

κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε 

εµάς του σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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