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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

 

       Ο Δήµος Κοµοτηνής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

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

ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ όπως 

προδιαγράφονται στα οικεία τεύχη δηµοπράτησης που έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές, ενδεικτικού 

προϋπολογισµού 38.658,23 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1ο - Ισχύουσες διατάξεις 

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

διατάξεις: 

1) Του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). 

2) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

όπως ισχύει. 

3) Του N. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

4) Του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις”.  

5) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

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. 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). 

8) 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». 

9) Του Ν. 4152/2013/A΄107 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012, 

4127/2013». 

10) Του Ν. 4205/2013/Α'242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

11) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

12) Την αριθ. 302/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας της εν λόγω 

προµήθειας του Δήµου για το έτος 2016. 

13) Το αριθ. 23849/15-07-2015 έγγραφο του τµήµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού µε το οποίο 

κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

14)  Τις ανάγκες του τµήµατος πρασίνου µε το οποίο κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, 

εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 
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15)  Το αριθ. ΚΕΠ 0165/19321/07-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης του ΚΕΠ µε το οποίο 

κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

16)  Το αριθ. ΔΥΔ 1214/03-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόµησης µε το οποίο 

κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

17)  Το από 24-06-2015 έγγραφο του τµήµατος Διοικητικής Μέριµνας µε το οποίο κοινοποιήθηκαν στο τµήµα 

προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

18)  Το αριθ. 2882/19-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών µε το οποίο 

κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

19)  Το από 19-06-2015 έγγραφο του τµήµατος Λογιστηρίου µε το οποίο κοινοποιήθηκαν στο τµήµα 

προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

20)  Το από 25-06-2015 έγγραφο του τµήµατος δηµοτολογίου, ληξιαρχείου, αλλοδαπών και µετανάστευσης µε 

το οποίο κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το 

Έτος 2016. 

21)  Το από 19-06-2015 έγγραφο του τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων µε το οποίο 

κοινοποιήθηκαν στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών οι ανάγκες του για το Έτος 2016. 

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

23)  Την αριθ. 198/06-10-2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των 

όρων διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 

24)  Τις εγκεκριµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Δήµου Κοµοτηνής για το Έτος 2015: 

Κ.Α. 10.6612 (Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων) ποσό 15.000,00 € (441/17-09-2015 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης),  

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

(442/17-09-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης),  

Κ.Α. 10.6614 (Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου) ποσό 12.000,00 € (443/17-09-2015 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης) και  

Κ.Α. 15.7431.01 (Προµήθεια γραφικής ύλης έτους 2015 – Δαπάνες λειτουργίας Ξενώνα – Δοµής γυναικών 

– ΑΔΑ: BONNN-8Y5) ποσό 659,38€ (444/17-09-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης). 

 

Άρθρο 2ο Συµβατικά στοιχεία 

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

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισµού  

β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

δ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και  

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

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

ποσό των 47.549,62 € µε Φ.Π.Α. (23%) και χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

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

προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προµήθειας, 

είτε για κάθε οµάδα ξεχωριστά, είτε για ορισµένα είδη της οµάδας.  

 

Άρθρο 4ο – Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισµού  

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21 / 10 / 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών την 10:00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισµών στο δηµοτικό κατάστηµα, που βρίσκεται στην Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 στην Κοµοτηνή.  

1. 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. Ο διαγωνισµός θα 

διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος.  

2. 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 µέχρι την προηγουµένη του 

διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

3. 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. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

 

Άρθρο 5ο - Εγγυήσεις 

 
Α. Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Οι 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 
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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. 

Αν κάποιος προµηθευτής δεν δώσει προσφορά για όλη την ποσότητα µπορεί να προσκοµίσει εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α. των υλικών ή των 

οµάδων για τα οποία κατέθεσε προσφορά.  

Στα έγγραφα συµµετοχής όµως, πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση 

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

Ν.Σ.Κ). 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ. 

(N. 4281/2014). 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 

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

υλικά, πλέον ένα (1) µήνα και θα κατατίθεται µαζί µε την υπογραφή της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο  26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο – Πληροφόρηση 

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

προσερχόµενοι στο τµήµα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών του Δήµου Κοµοτηνής (Πλ. Γ. 

Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή, 2531352448 & 498) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την προηγουµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. Για την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης δεν υπάρχει οικονοµική 

επιβάρυνση. 

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

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

από τη λήψη της σχετικής αίτησης, µε οιοδήποτε εύχρηστο και γρήγορο µέσο επικοινωνίας, όπως e-mail και 

φαξ.  

 

Άρθρο 7ο - Ισχύς προσφοράς – Δικαιούµενοι συµµετοχής 

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

τονίζεται ότι καµία µεταβολή των προσφερόµενων τιµών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία.  
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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 είναι 

εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 

 

 

Άρθρο 8ο - Δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε 

ποινή αποκλεισµού: 

A. Οι Έλληνες πολίτες. 

 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα ισούται µε το 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης 

από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο της προµήθειας, είτε 2% επί της ενδεικτικά 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για τις οµάδες που καταθέτει προσφορά, είτε για  2% επί της 

ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για τα είδη που καταθέτει προσφορά. 

 Η εγγυητική επιστολή των τραπεζών θα πρέπει να συνταχθεί, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο παράρτηµα της παρούσας διακήρυξης. 

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή να ισχύει για επτά µήνες από την ηµεροµηνία λήξης αποδοχής 

προσφορών). 

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

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

δραστηριότητας.  

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. 

3. 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. 
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4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις  

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (σε ταµεία κύριας ασφαλίσεως). 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους στην 

επιχείρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.  

Στην περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες, στην 

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.  

 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους  σ' αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 7. Υπεύθυνη Δήλωση αρ. 8 του Ν. 1599/85, στην οποία να δηλώνονται οι οµάδες ή τα είδη για τα 

οποία κατατίθενται η προσφορά. 

           

β. Τα νοµικά πρόσωπα  

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής 

τους, και συγκεκριµένα: 

� Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 

• Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού 

της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον 

νόµιµο αναπληρωτή του. 

• Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε 

το Διοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

• Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών 

του, και απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό. 

• Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρµόδιας αρχής και κωδικοποιηµένο καταστατικό, 

από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.  

� Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίζει: 

• Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

• Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό 

µεταβολών).  

γ. Για τους αλλοδαπούς 

Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, επί 

ποινή αποκλεισµού, επίσης τα εξής δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη Δήλωση αρ. 8 του Ν. 1599/85, µε την οποία να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων της 

παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν 

αποδέχεται, τόσον αυτός, όσο και οι κατασκευαστές των προς προµήθεια ειδών, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. (παρ. 5 του άρθρου 12 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερα τα είδη στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήµος. 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της σε διαγωνισµούς δηµοσίου, οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης. (παρ. 1β άρθρου 9 της Υ.Α. 11389/93 τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του Δηµοσίου, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

• Υπεύθυνη Δήλωση περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να 

αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους. 

 

Προσφορές που δεν είναι συνταγµένες σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι 

υπογεγραµµένες και δεν φέρουν τη σφραγίδα του προσφέροντα, αποκλείονται από το διαγωνισµό. 

 

Μετά τη σύναψη της σύµβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την 

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

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

από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.   
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Άρθρο 9ο - Τρόπος υποβολής προσφορών  

 
1. Η προσφορά επί ποινή αποκλεισµού υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο εξωτερικό 

φάκελο.  

 

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 Γραφικής Ύλης & Λοιπών 

Ειδών Γραφείου, Εντύπων – Υλικών Μηχ/σης & Πολλαπλών Εκτυπώσεων για το Έτος 2016»  

ii)  Αριθµός διακήρυξης 

iii) Ηµεροµηνία διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού 

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

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

3. Όλα τα έγγραφα θα συνοδεύονται και από τα φωτοαντίγραφά τους.  

 

4. Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι µόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

4.1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

4.2.  Ο αριθµός της διακήρυξης. 

4.3.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4.4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα/συµµετέχοντα στον διαγωνισµό. 

 

5. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 

µε τα αντίγραφά τους και ειδικότερα ως εξής: 

5.1. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) και η εγγύηση συµµετοχής 

πρωτότυπη.   

5.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπου περιγράφονται µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τη µελέτη) 

τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

5.3. Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο (επί ποινή αποκλεισµού εις 

διπλούν, πρωτότυπο µε το φωτοαντίγραφό της), επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη 

µε αντίγραφο. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικώς η προσφερόµενη τιµή προ Φ.Π.Α. 

αριθµητικώς, το ποσό ΦΠΑ του προϊόντος αριθµητικώς σε ξεχωριστή στήλη, και τέλος η συνολική αξία µε 

ΦΠΑ αριθµητικώς. Όλα τα δηµοπρατούµενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά µε τη σειρά που 

τούτα δίδονται στη µελέτη του διαγωνισµού χρησιµοποιώντας τον α/α της µελέτης.  
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5.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

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

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

 

6. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για µία ή περισσότερες ή και για όλες τις οµάδες της προµήθειας, 

είτε για ορισµένα είδη κάθε οµάδας. 

 

7. 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.  

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόµενους προσωπικά ή από νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, προσκοµίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνοµική ταυτότητα, κλπ). 

Ο Δήµος έχει το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, δείγµατα 

για τα προκηρυχθέντα υλικά. 

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (βάσει του Ν. 

4250/2014 – ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014). 

Κατ’ εξαίρεση εργοστασιακές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών επιτρέπεται να είναι στην 

Αγγλική.   

  

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

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: 

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

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

αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην 
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Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την 

αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση 

των τιµών. Εφόσον από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς δεν 

αποκλείεται κανένας συµµετέχων, υπάρχει δυνατότητα η αρµόδια επιτροπή να αξιολογήσει την ίδια ηµέρα και 

τις οικονοµικές προσφορές. 

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

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

ενδιαφεροµένους, έγκαιρα, µε έγγραφο/πρακτικό µε e-mail ή φαξ ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Εάν 

η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι µεγάλη και δεν σταθεί δυνατόν να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων αυθηµερόν, τότε οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν σε επόµενη 

δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισµού, της οποίας η ηµέρα και ώρα θα ανακοινωθεί στους 

διαγωνιζόµενους εγγράφως µε σχετικό για το σκοπό αυτό fax.  

Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. 

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

ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 10ο - Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

 
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 

1. η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2. ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 

3. η τιµή της προσφοράς σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και 

την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Επίσης, θα εξεταστεί η φερεγγυότητα των προµηθευτών, η 

επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι ότι όλα τα προσφερόµενα υλικά καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισµό. Αυτήν τη συµφωνία την αποφασίζει η Επιτροπή του 

Διαγωνισµού.  

 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή για ένα προϊόν ή οµάδα προϊόντος, αφού 

αυτά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών για 

ένα προϊόν, διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισµού κλήρωση. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 

σχετικά, προτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο 

προµηθευτής-προµηθευτές, 
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β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, 

γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ 

περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την 

επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 

Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί 

για: 

α. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας του υλικού, 

για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής, 

β. Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, 

γ. Τελική µαταίωση της προµήθειας, και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

Η διενέργεια του Διαγωνισµού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συµβάσεως. H Οικονοµική 

Επιτροπή του Δήµου δικαιούται, αζηµίως και εφόσον αιτιολογηµένα κρίνει σκόπιµο, να µην ολοκληρώσει την 

προβλεπόµενη διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο για τον Δήµο τον Διαγωνισµό στο 

σύνολό του και να µην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου/ων και στην σύναψη Σύµβασης.  

Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ’ αυτού και µόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο Διαγωνισµό και σε κάθε µέρος της διαδικασίας 

αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου Αναδόχου των όρων διενέργειας και των 

τευχών του Διαγωνισµού στο σύνολό τους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες 

σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, 

κλπ. 

Άρθρο 11ο - Ενστάσεις 

 
     1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νοµιµότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια διαγωνισµού Υπηρεσία ως εξής: 

    2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 

της Διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

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

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

προµηθευτών σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

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

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

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

διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 
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• Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 Ν. 2839/00 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 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 ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήµο η σχετική σύµβαση που υπογράφεται 

και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µέσα στις επόµενες 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ανακοίνωση/ενηµέρωση του µειοδότη και θα λήγει στις 31/12/2016. Η σύµβαση καταρτίζεται βάση των όσων 

προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 

δ. Τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος που έχει προσφερθεί.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους.  
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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 του κάθε είδους. 

Η σύµβαση υπογράφεται από το Δήµαρχο ή από τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου/Σ.Ε. 

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. 

 Η εκτέλεση της σύµβασης κατά το µέρος που αφορά το νοµικό καθεστώς, γίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του κανονισµού προµηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα. 

  

Άρθρο 13ο - Τιµές προσφορών - Επιβαρύνσεις µειοδοτών 

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

κάθε οµάδα ξεχωριστά, είτε για περισσότερες οµάδες, είτε για ορισµένα είδη κάθε οµάδας.  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα 

στην προθεσµία και µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα, βάση του άρθρου 11 και 12 του ΕΚΠΟΤΑ. Η µη 

τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού του άρθρου, επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης 

προσφοράς. 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν α) την τιµή του προσφερόµενου είδους, χωρίς Φ.Π.Α., β) το ποσοστό 

Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Με την προσφορά, η τιµή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό, λίτρο ή τεµάχιο, σύµφωνα µε τον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό και µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιµη. 

3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του 

Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 14ο - Παραλαβή Ειδών – Επιστροφή Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 

 
Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προµήθειας θα γίνει από τις αρµόδιες Επιτροπές εφάπαξ ή 

τµηµατικά µέχρι και τις 31/12/2016, κατόπιν εντολής του αρµοδίου υπαλλήλου του Δήµου, µετά από ποσοτικό 

και ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα, µε τα δεδοµένα της προσφοράς του προµηθευτή και των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο διαγωνισµό (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Κοµοτηνής αυθηµερόν ή το 

πολύ εντός του εύλογου χρονικού διαστήµατος των δυο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής της 

εντολής από τον ανάδοχο, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις 

ή ενστάσεις, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατετέθη κατά την υπογραφή του 

συµφωνητικού, σε αντικατάσταση της εγγυητικής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

 

Άρθρο 15ο - Τόπος παράδοσης  

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

Κοµοτηνή ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

 

Άρθρο 16ο – Όροι παράδοσης 

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

βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας.  

Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της 

ποσότητας του προϋπολογισµού µέχρι 20% ανάλογα µε τις ανάγκες του, χωρίς όµως το συνολικό ποσό της 

προµήθειας να ξεπεράσει το ποσό του αρχικού προϋπολογισµού του Δήµου. 

 

Άρθρο 17ο - Παραλαβή των υλικών 

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

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που υπέδειξε η αρµόδια υπηρεσία του  φορέα  και τους όρους της  

συµβάσεως που υπέγραψε ο συµβαλλόµενος προµηθευτής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής όπως 

ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 1,2 & 3 της ΥΑ.11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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Άρθρο 18ο - Τρόπος πληρωµής 

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

100% της συµβατικής αξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.  

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

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

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

ΥΠ.ΕΣ.  

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

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

τα οριζόµενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/2003) και των διατάξεων του Ν. 4152/2013 (υποπαράγραφος 

Ζ5).  

 

Άρθρο 19ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση - Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου 

 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας 

µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και συσκευασµένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν 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.  

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 

σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά 

του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 

που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον 

προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
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Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

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

από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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

δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη, µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. 

• 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. 

• Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 

• 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 20ο - Δηµοσιότητα 

 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου Κοµοτηνής http://www.Komotini.gr  

Περίληψη τις διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου Κοµοτηνής και θα 

δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

Α) σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του νοµού, 

Β) στο πρόγραµµα διαύγεια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, όπως ισχύει, οι δαπάνες δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/τους 

ανάδοχο/ους της προµήθειας αναλογικά. 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

 

Υπόδειγµα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 

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

Ηµεροµηνία Έκδοσης………………….. 

Προς το 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 για την Προµήθεια Γραφικής Ύλης & 

Λοιπών Ειδών Γραφείου, Εντύπων – Υλικών Μηχ/σης & Πολλαπλών Εκτυπώσεων για το Έτος 2016 

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 µερικάχωρίς 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) 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

1 Σηµείωση για την τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 
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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 Γραφικής Ύλης & Λοιπών Ειδών 

Γραφείου, Εντύπων – Υλικών Μηχ/σης & Πολλαπλών Εκτυπώσεων για το Έτος 2016 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) 

 


