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«Προµήθεια κερκίδων κλειστού 

γυµναστηρίου» 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας/» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄114/2006). 

2. Της Υ.Α. 11389/23-3-1993 «Ενιαίος κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ» - Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993). 

3. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» 

(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

4. Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. Α’ 43/94), άρθρο 24, σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

5. Του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ.-247 Α’ ): Περί Δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις (ισχύει για συµβάσεις προυπολογιζόµενης 

δαπάνης µικρότερης του ποσού των 211.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.). 

6. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ”Πρόγραµµα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

7. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 87/2010). 

8. Του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.  

9. Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 

10. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 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 Δεκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 

11.  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 



έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

12.  Του Ν. 4152/2013/A΄107 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013». 

13.  Του Ν. 4205/2013/Α'242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», 

(άρθ. 9, παρ.4β). 

14.  Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

15. Την αριθ. 303/2015 (ΑΔΑ: 64ΠΤΩΛΟ-ΓΣΕ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για 

την Έγκριση διενέργειας της εν λόγω προµήθειας του Δήµου για το έτος 2015 µε πρόχειρο 

διαγωνισµό. 

16. Την 224/2015 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 100.000,00€  

σε βάρος του ΚΑΕ  30.7135.02  

17. Την  197/06-10-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της 

προµήθειας, του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού. 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση  

τυποποιηµένης µεταλλικής κερκίδας για τις ανάγκες του Κλειστού Γυµναστηρίου Κοµοτηνής, µε 

κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ µε τους παρακάτω όρους: 

 Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται ο προσφέρων µε τη χαµηλότερη τιµή. 
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Άρθρο 1ο - Τόπος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές δια συµπλήρωσης του 

τιµολογίου προσφοράς από µέρους του ενδιαφερόµενου και θα διεξαχθεί στο χώρο συνεδριάσεων 

της Οικονοµικής Επιτροπής ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών στο Δηµοτικό 

Κατάστηµα, που βρίσκεται στην Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 στην Κοµοτηνή την  16 / 10 / 2015, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών). 

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα 

αποσταλούν στο Δήµο στη διεύθυνση Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή, Τ.Κ. 691 00. Οι προσφορές 

κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους την ηµεροµηνία και ώρα 

του Διαγωνισµού.  

Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν – µε ευθύνη του προσφέροντος - και ταχυδροµικά ή 

και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της αρµόδιας επιτροπής 

έως και την λήξη κατάθεσης των προσφορών. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται από το τµήµα πρωτοκόλλου του Δήµου, 

µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη 

ηµέρα του Διαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµών πριν τη λήξη 

της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις 

άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

 

Άρθρο 2ο - Προϋπολογισμός Προμήθειας 

Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ποσού 

73.670,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (59.894,31 άνευ Φ.Π.Α.), περιλαµβάνεται 

στον τακτικό προϋπολογισµό έτους 2015 και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του Δήµου.  

Το υπό προµήθεια είδος αναφέρεται στην σχετική µελέτη της διεύθυνσης τεχνικών 

υπηρεσιών του Δήµου.  

 

 

Άρθρο 3ο – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή η 

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Το υπό προµήθεια είδος θα πρέπει να 

καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στην µελέτη. 

 



Άρθρο 4ο - Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή της δηµοπρασίας, σε δηµόσια 

συνεδρίαση, µέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της 

προσφοράς. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο/η πρόεδρος της επιτροπής 

κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό.  

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του χρόνου 

αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά. Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των 

προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης των 

προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά 

µεν, αλλά µε τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύµφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. Ο 

εσωτερικός φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ 

αυτόν ο αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων οι παριστάµενοι στην 

αίθουσα του διαγωνισµού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Στη µυστική συνεδρίαση η 

επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα 

αποκλεισθούν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δηµόσια και ο/η πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοινώνει τα ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν. 

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δηµοπρασία αποσφραγίζονται κατά 

σειρά και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται από την επιτροπή δηµόσια. Προσφορές που δεν 

φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, 

απορρίπτονται. 

Αν περισσότεροι από έναν διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, εφαρµόζονται οι 

κείµενες διατάξεις βάσει του ΕΚΠΟΤΑ ώστε να προκύψει ο τελικός µειοδότης. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών εισηγείται προς την 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου, η οποία αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος και την ανακήρυξη του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 5ο - Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο 

της προµήθειας και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 

 



Άρθρο 6ο - Φάκελος προσφοράς 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

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

επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία µπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρµόδια Επιτροπή του Δήµου Κοµοτηνής µέσα σε 

(σφραγισµένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

i)      ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια µε τίτλο 

«Προµήθεια Κερκίδων Κλειστού Γυµναστηρίου» 

ii)  Αριθµός διακήρυξης 

iii) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 

iv) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να περιέχει: 

Τον κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω: 

1. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) στον 

διαγωνισµό που ζητούνται στο 8° άρθρο. 

2. Η εγγυητική συµµετοχής όπως περιγράφεται στο 9° άρθρο. 

3. Αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και της εγγυητικής επιστολής. 

Καλό είναι αυτά να βρίσκονται µε την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή 

ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα απώλειάς τους. 

  Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας σφραγισµένος φάκελος, ο οποίος θα 

φέρει πλέον των ενδείξεων µε κεφαλαία γράµµατα που αναφέρονται στην §2 του παρόντος 

Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του φακέλου θα 

περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα τεχνικά στοιχεία που αποδεικνύουν πως καλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης. Θα υποβάλλονται εις διπλούν. 

  Επίσης, εις διπλούν θα δοθούν και τα τυχόν προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της 

εταιρείας, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

  Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας σφραγισµένος φάκελος, ο οποίος θα 

φέρει πλέον των ενδείξεων µε κεφαλαία γράµµατα που αναφέρονται στην §2 του παρόντος 

Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

  Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει συµπληρωµένο όπως προβλέπεται το έντυπο της 

οικονοµικής προσφοράς, καθώς και ένα φωτοαντίγραφο του. 



  Στην τιµή αυτή εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

 Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσµατα, σβησίµατα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον  προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού  παραλαµβάνει 

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

µονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  

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

Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  

διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα  τα οποία 

δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 

νόµιµους  εκπροσώπους τους.  

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και 

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα βάσει των διατάξεων του Ν. 4250/2014. 

Κατ’ εξαίρεση εργοστασιακές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών επιτρέπεται να 

είναι στην Αγγλική.   

 

Άρθρο 7ο - Τιμή προσφοράς 

1. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ 

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών. 

Η τιµή θα αναγράφεται ως εξής: 

1.1 Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ανά µονάδα αριθµητικώς και ολογράφως. 

1.2 Τιµή συνολικού κόστους χωρίς Φ.Π.Α. 

 

2. Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή 

θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που εκδίδεται 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει 

µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η µε την οποία δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την 

προσφερόµενη ποσότητα. 

 

 



Άρθρο 8ο - Στοιχεία - Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού 

τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση, (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση όλων 

των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία 

επιφύλαξη.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση, (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) µε την οποία η προσφορά του διαγωνιζόµενου 

δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση, (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι 

αναλαµβάνει να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση, (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόµενος την 

διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούµενης για την παράδοση των υλικών σε χώρο που θα 

υποδείξει ο Δήµος, ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία. 

4. Η κατά το άρθρο 9 εγγυητική επιστολή συµµετοχής (2% επί της προυπολογισθείσας αξίας 

άνευ Φ.Π.Α.). 

7. Υπεύθυνη Δήλωση, (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

8. Πιστοποιητικό 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 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. 

9. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

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

διαγωνισµού. 

10.  Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 



επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

11. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας.  

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. 

12. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 

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

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να προσκοµιστεί Ένορκη Βεβαίωση που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη 

ή Συµβολαιογράφου ή Πρόξενου. 

13. Επί ποινή αποκλεισµού ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής της κερκίδας θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 για την κατασκευή κερκίδων και την τεχνική υποστήριξη 

και η  κερκίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από στατική µελέτη κατασκευής. 

 

 

Άρθρο 9ο - Εγγύηση συμμετοχής 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις (συµµετοχής και καλής εκτέλεσης) 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 στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης 

πρέπει να αναφέρει 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. 



- Η εγγύηση συµµετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για 90 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 

από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  

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 αφορά διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής,  

• να αναγράφει τον αριθµό της διακήρυξης,  

• 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. 

- 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 ΕΚΠΟΤΑ 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 εργασία, 

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. 

 

 

Άρθρο 10ο - Ισχύς Προσφορών 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τέσσερις (4) µήνες από την 

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

αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

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

από την λήξη της. 

 

Άρθρο 11ο - Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 



συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 

αντιστοίχου σταδίου 

 Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκοµίζεται µαζί µε 

αυτήν παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 

1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία» και 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 396/94 περί προµηθειών Δηµοσίου σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3377/2005. 

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

καταβληθεί παράβολο ποσού ίσο µε 1.000,00€. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 

προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

Βάσει του ισχύουσας νοµοθεσίας, οι αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής οι οποίες 

αφορούν ανάθεση προµηθειών, υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραµµατέας ελέγχει τη νοµιµότητά τους και εκδίδει 

σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνοµη την ακυρώνει. 

Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει στον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης και να προσβάλει τις αποφάσεις, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε 

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

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.  

Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής. Τέλος, οποιοσδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση 

της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

 

 

Άρθρο 12ο - Σύμβαση 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού ο ανάδοχος υποχρεούται (βάσει του άρθρου 24 

του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος σε αυτόν 

να προσέλθει στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Κοµοτηνής για την υπογραφή της σύµβασης, 



προσκοµίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους 

όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Αν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 13ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εργασίας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό 

ίσο µε το 5% (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). 

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. 11389/1993 

απόφασης 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. 

 

Άρθρο 14ο -Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

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

και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 15ο - Πλημμελής κατασκευή 

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

σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 

33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 16ο - Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και φορολογία που ισχύουν κατά την 

κείµενη νοµοθεσία. Επίσης οφείλει βάσει της κείµενης νοµοθεσίας να πληρώσει την δηµοσίευση 

της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στην σχετική εφηµερίδα. 

 



Άρθρο 17ο - Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών 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. 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, 

µετά την παραλαβή του υλικού µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα 

συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 18ο - Χρόνος - τρόπος παράδοσης - παραλαβή των υλικών 

Τα υλικά θα παραδοθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και κατόπιν έγγραφης εντολής 

του φορέα, η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιµολόγιο, σε 

χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία του Δήµου.  

 

Άρθρο 19ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι σύµφωνα µε τις 

επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία της µελέτης. 

 

Άρθρο 20ο - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 

και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο (30 ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης) ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήµου ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήµου 

ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για 

την καθυστέρηση αυτή. 

Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος 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 τις κείµενες διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των 

προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ 

του µέγιστου προβλεπόµενου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% επί της 



συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του 

µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστηµα 5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 

αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ.  

• Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ’ 

αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. 

 

Άρθρο 21ο - Δημοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου Κοµοτηνής 

http://www.komotini.gr 

 

Άρθρο 22ο - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε 

άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης 

της περίληψής της κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το τµήµα προµηθειών του Δήµου 

Κοµοτηνής (2531352448 & 426), καθώς επίσης και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του 

υπό προµήθεια είδους από την Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήµου (25313 52422). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζα 

 

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 µε τίτλο «Προµήθεια 

Κερκίδων Κλειστού Γυµναστηρίου» 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) 

 


