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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αριθ. Διακήρυξης: 46651/23-12-2015  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     Αριθ. Μελέτης: 86/2015 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     Συστηµικός Αριθµός του 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Διαγωνισµού στο ΕΣΗΔΗΣ: 19052 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 205.180,43 € 

Φ.Π.Α. 23%:       47.191,50 € 

Συνολική Δαπάνη µε Φ.Π.Α.:              252.371,93 € 

Ενδεικτική Δαπάνη για το Έτος 2016: 119.979,45 € µε Φ.Π.Α. 23% 

Ενδεικτική Δαπάνη για το Έτος 2017: 132.392,48 € µε Φ.Π.Α. 23% 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών 

εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού 

υλικού» για τα Έτη 2016 και 2017 

 

Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής 

Διακηρύσσει δηµόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την «Προµήθεια λαµπτήρων 

οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και 

εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2016 και 2017» για τις ανάγκες του Δήµου 

Κοµοτηνής, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 252.371,93 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 23% µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

στο σύνολο της εκάστοτε οµάδας. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά για 

οποιαδήποτε οµάδα του διαγωνισµού, ή για όλες τις οµάδες, αλλά για όλα τα είδη της κάθε 

οµάδας. 
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 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

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

www.promitheus.gov.gr. 

 Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την 

προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 Οι οµάδες που δύναται να υποβάλουν προσφορά οι συµµετέχοντες (και περιγράφονται 

στην σχετική µελέτη) είναι οι κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016 31320000-5 

ΟΜΑΔΑ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016 31500000-1 

ΟΜΑΔΑ 3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 
31520000-7 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

31211000-8 

ΟΜΑΔΑ 5 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016 31214100-0 

ΟΜΑΔΑ 6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2016 31681000-3 

 

ΟΜΑΔΑ 7 ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 31320000-5 

ΟΜΑΔΑ 8 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017 31500000-1 

ΟΜΑΔΑ 9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 31520000-7 

ΟΜΑΔΑ 10 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

31211000-8 

ΟΜΑΔΑ 11 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
31214100-0 

ΟΜΑΔΑ 12 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017 
31681000-3 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

α/α διαγωνισµού: 19052 

24/12/2015 
 01/01/2016 και ώρα 

07:00 π.µ. 

   18/01/2016 και ώρα 

14:00 µ.µ. 

 

Για την διενέργεια του διαγωνισµού αρµόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµών 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπως αυτή ορίστηκε µε την σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
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Δήµου Κοµοτηνής και θα διεξαχθεί στον δικτυακό τόπο υποβολής προσφορών µέσω της δικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και η όποια ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω της 

διαδικτυακής πύλης, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3, του άρθρου 6, του ν. 4155/13 και το άρθρο 6, της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 4 εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και ώρα 09:00 π.µ. (εκτός 

και αν υφίσταται οιοδήποτε κώλυµα της επιτροπής). 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του συµµετέχοντος στη διαγωνιστική διαδικασία που 

υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή, στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, προσκοµίζονται 

κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στη 

διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. Εξαιρούνται της προσκοµίσεως τα έγγραφα που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα και των Φ.Ε.Κ. 

[Διευκρινίζεται ότι προσκοµισθέν έγγραφο νοείται κάθε έγγραφο του (υπο)φακέλου* 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχει υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή 

και δεν έχει εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και ως εκ τούτου δεν φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή του (π.χ. Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, διάφορα 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες Αρχές ή άλλους φορείς, τεχνικά φυλλάδια κ.ά.)] 

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

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το 

Γραφείο Προµηθειών του Δήµου Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, στα τηλέφωνα 2531352448-

498 και για τις τεχνικές προδιαγραφές από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο τηλέφωνο 

2531352405 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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Άρθρο 1 – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 

2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ.11389/1993), «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

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

3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 

64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 

6. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 

114/2006). 

7. ΟΝ. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.07) «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα 

του άρθρου 278. 

9. Ο Ν. 3943/2011, άρθ. 29 παρ. 3 (ΦΕΚ 66/Α/31.03.2011), περί ηλεκτρονικού παραβόλου. 

10. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3568/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

11. Ο Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α/76.10.11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του Ν. 4093/2012, 

κύρωση ΠΝΠ».  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013(A' 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 

4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες Διατάξεις».  

15. Τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 
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υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ. 4β).  

16. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις». 

17. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.4.14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

18. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» περί 

των διατάξεων των µη µετατεθέντων µε τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19.3.15) «Ρυθµίσεις 

για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 

της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

20. Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

21. Το αριθ. 26725/11-08-2015 έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών του Δήµου προς την 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για σύνταξη µελέτης/προϋπολογισµού/τεχνικών προδιαγραφών. 

22. Την υπ’ αριθ. 86/2015 µελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

23. Την αριθ. 373/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση εκτέλεσης των 

προµηθειών  του Δήµου για το Έτος 2016. 

24. Τις εγκεκριµένες πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 που θα 

βαρύνει τους K.A. : 20.6699.01, 20.6699.02, 20.6699.03, 20.6699.04 και τους 

αντίστοιχους κωδικούς εξόδων για το έτος 2017.  

25. Την αριθ. 267/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των 

όρων διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 

26. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο Δήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) "15REQ003436699 2015-12-04”. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ –  

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2016 και 

2017 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

252.371,93 € µε Φ.Π.Α. 23% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2016 

119.979,45 € µε Φ.Π.Α. 23% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2017  

132.392,48 € µε Φ.Π.Α. 23% 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ) 
ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δήµος Κοµοτηνής 

www.komotini.gr 

Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή 

25313 52448 (Τµήµα Προµηθειών),  

25313 52405 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών),  

Φαξ 2531081659 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά θα προσκοµίζονται σε συσκευασίες πού 

θα γράφουν επάνω τους την σύσταση του υλικού, 

τις προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία 

προορίζονται, τις προφυλάξεις πού χρειάζονται 

να λαµβάνει ο τεχνίτης κατά την τοποθέτηση 

τους και την µάρκα. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην 

εξάντληση του ποσού του προϋπολογισµού ή 

όλης της ποσότητας µιας οµάδας ενώ η 

προµήθεια θα είναι τµηµατική. Ο ∆ήµος 

Κοµοτηνής µπορεί να πάρει µικρότερη ή καµία 

ποσότητα από κάποιο είδος. Αν όµως θέλει 

να προµηθευτεί όλη την ποσότητα τότε ο 

ανάδοχος οφείλει να την προµηθεύσει. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου 

είναι σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης της προµήθειας αυτής 

και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Ο ανάδοχος προµηθευτής, δηλαδή ο 

προµηθευτής των ειδών στον ∆ήµο, δεν έχει το 

δικαίωµα να αρνηθεί να προµηθεύσει κάποιο 

είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε 

λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών ή θεοµηνιών, 

είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). 

Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά µέσα στην 

µελέτη. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Από 01/01/2016 (ή από την υπογραφή της 

σύµβασης σε µεταγενέστερο χρόνο έως και την 

31/12/2017) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Όλα τα υλικά του διαγωνισµού θα πρέπει να 

φέρουν σήµανση CE  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετάσχει 

στον παρόντα διαγωνισµό, υποβάλλοντας 

προσφορά για ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ µίας, 

περισσοτέρων ή όλων των οµάδων και µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά 

οµάδα. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, 

θα περιλαµβάνουν το ΣΥΝΟΛΟ των προς 

προµήθεια ειδών κάθε οµάδας. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η απόρριψη ενός είδους από την εκάστοτε 

οµάδα οδηγεί στον αποκλεισµό της προσφοράς 
για το σύνολο της οµάδας 
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Άρθρο 2o – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη µελέτη του διαγωνισµού. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 3o – Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε 

αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών, τα οποία µπορούν 

να είναι και στην Αγγλική Γλώσσα. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που είναι συνταγµένα σε ξένη 

γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 

σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ. (δικαιολογητικά συµµετοχής), θα είναι 

µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα σύµφωνα µε το Νόµο, εκτός από τυχόν τεχνικά εγχειρίδια 

περιγραφής του ηλεκτρολογικού υλικού και πιστοποιήσεις κατά ISO και CE που επιτρέπεται η 

υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 4o -  Προσόντα Συµµετοχής - Υποβολή Προσφορών 
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή συνεταιρισµοί, ή ενώσεις προµηθευτών που ασχολούνται µε την 

προµήθεια συναφών ειδών. 

Οι ενώσεις προµηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

από όλα τα µέλη της που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη και ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν 

τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις από διαγωνισµούς για προµήθειες του Δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα ληφθεί υπόψη η 

φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική αξιοπιστία τους, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 

κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους. 

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 
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(Ε.Σ.Η.Δ.Η.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 από 

τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 

και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

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 (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Verification Number) και ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 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 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 .pdfµε 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 IXΓ 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 στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

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

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 
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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.Δ.Η.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. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 

του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας 

δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 

 

 

Άρθρο 5o -  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 

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

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

το 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: 

 

Κάθε δικαιούµενος συµµετοχής στον διαγωνισµό οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα 

παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 

 

Α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

1ον. Φυσικά πρόσωπα. 

2ον. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

3ον. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

4ον. Πρόεδρος και Δ/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

5ον. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986) του διαγωνιζοµένου ότι: 
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i. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 

ii. Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

iii. Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

iv. Δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

v. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει, επί εδάφους, τα 

προς προµήθεια είδη, σύµφωνα µε την παρούσα. 

vi. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, για Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, για Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26η Μαΐου 1997 (EEC195 της 

25/6/119/σελ.ι) και στο άρθρο3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/Υ42/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EEL358 της31/12/1998 σελ.2), για Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EEC316 της 23/11/1995 σελ. 48) και για Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/3°8/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (οδηγία EEL166 της 28/6/1991 σελ. γγ όπως έχει τροποποιηθεί και 

έχει ενσωµατωθεί στον ν. 2331/1995)· 

3) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων.  

4) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι στο χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών αν 

οποιοδήποτε είδος του διαγωνισµού χρήζει αντικατάστασης θα αντικαθίσταται δωρεάν και η 

δαπάνη θα βαραίνει τον ανάδοχο προµηθευτή. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση του φορέα, Θα αντικαταστήσω ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµα που έχει υποστεί 

φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. 

5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης για 

τους οποίους είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.  

6) Σε περίπτωση προσφοράς για συγκεκριµένες οµάδες και όχι για το σύνολο της 

προµήθειας, στα έγγραφα συµµετοχής πρέπει ο συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τις οµάδες για τις οποίες κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 

Γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ). 

7) Η κατά το άρθρο 6 Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής. 

8) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
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εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού. 

 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. 

9) 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 όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες, 

στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά τους εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά τον 

Πρόεδρο και τον Δ/νων Σύµβουλο του Δ.Σ.  

10) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 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 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

11) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη 

χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

Οι Αλλοδαποί: 

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

 

Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νοµικών προσώπων θα πρέπει να 

φέρουν υπογραφή των νόµιµων εκπροσώπων αυτών. 

i. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

ii. Τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην συνέχεια του παρόντος άρθρου. 

 

Οι Συνεταιρισµοί: 

i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ii. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
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δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και του (iii) της παρ. 1. 

iii. Τα κατ’ αντιστοιχία ισχύοντα για συνεταιρισµούς αναφερόµενα στο σηµείο (ii) της ανωτέρω 

παρ. 3. 

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση. 

ii. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(ν. 4038/2012, άρθ. ι6, παρ.2) για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από Μικροµεσαίες 

Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 

µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε 

µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφ’ όσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις Μ.Μ.Ε. ή 

τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. 

Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 

ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

iii. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 

κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από την Διεύθυνση Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 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 Ελλάδας. 

 

Οι Κοινοπραξίες προµηθευτών: 

i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην κοινοπραξία. 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση συνεργασίας όλων των προµηθευτών για την εν λόγω προµήθεια. 

 

Β. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» του ηλεκτρονικού φακέλου του συστήµατος εκτός των ανωτέρω, πρέπει 

να περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε 

συµµετέχοντος, καθώς και πιστοποιητικά ISO και CE, όπως περιγράφονται κάτωθι: 

1. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οφείλουν 

να καταθέσουν: 

1.1. Το ΦΕΚ σύστασης. 

1.2. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η ισχύουσα συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου 
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(Δ.Σ.). 

1.3. Αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας. 

1.4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής και ορισµός εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους 

στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και την 

υποβολή της προσφοράς. 

2. Οι προσωπικές εταιρείες - οµόρρυθµες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθµες (Ε.Ε.) εταιρείες - 

οφείλουν να καταθέσουν: 

2.1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή επίσηµο αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και των τροποποιήσεων αυτού. 

2.2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή επίσηµο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 

της εταιρείας. 

2.3. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

 

3. Όλα τα υλικά του διαγωνισµού, πέρα των τεχνικών εγχειριδίων, θα πρέπει να 

συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από τα κάτωθι: 

3.1. ISO εργοστασίου κατασκευής του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε ισχύ. Θα πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσηµη γλώσσα Αγγλικά, διαφορετικά θα 

πρέπει να είναι µεταφρασµένα από αρµόδιο φορέα. (Θα πρέπει να σηµειώνεται πάνω στο 

πιστοποιητικό και να προκύπτει µε σαφήνεια σε ποια οµάδα και συγκεκριµένα σε ποιο είδος 

της οµάδας αντιστοιχεί το κάθε ένα – Θα πρέπει να σηµειώνεται ο αύξων αριθµός που έχει 

το είδος βάσει της σχετικής µελέτης). 

3.2. ISO προµηθευτή σε ισχύ. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη 

διεθνή επίσηµη γλώσσα Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι µεταφρασµένα από αρµόδιο 

φορέα. 

3.3. Για όλα τα υλικά/είδη της µελέτης για τα οποία κατατίθεται προσφορά θα πρέπει να 

υποβληθούν πιστοποιητικά σήµανσης ασφάλειας CE σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα του 

Ε.Λ.Ο.Τ. των προσφερόµενων προϊόντων σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά, θα πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσηµη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα 

πρέπει να είναι µεταφρασµένα από αρµόδιο φορέα. (Θα πρέπει να σηµειώνεται πάνω στο 

πιστοποιητικό και να προκύπτει µε σαφήνεια σε ποια οµάδα και συγκεκριµένα σε ποιο είδος 

της οµάδας αντιστοιχεί - Θα πρέπει να σηµειώνεται ο αύξων αριθµός που έχει το είδος 

βάσει της σχετικής µελέτης). 
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Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή 

ή Συµβολαιογράφο ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να έχουν συνταχθεί εντός του 

χρονικού διαστήµατος της τελευταίας δηµοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο και της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

Σηµειώνεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν επί 

ποινή αποκλεισµού την σφραγίδα της επιχείρησης και να µονογράφονται: 

i. Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 

ii. Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 

iii. Επίσης υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

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

συµφέροντά του, ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα 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, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα 

ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

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 
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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. 

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. 

 
Άρθρο 6o – Εγγυήσεις 

 

Οι κάτωθι 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 «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» ή 

να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν.4281/2014). 

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

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

1. Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου γίνονται δεκτοί 

στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

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

3. 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. 

4. Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήµου 

Κοµοτηνής στο Τ.Π. & Δανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει επί 

ποινή αποκλεισµού, εκτός των απαραίτητων στοιχείων που περιγράφονται παρακάτω, ότι 

διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 157 του Ν. 

4281/2014. 

I. Εγγύηση συµµετοχής - εγγυητική επιστολή 

1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 1,00% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού εκτός Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προµήθειας, είτε για το 
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µέρος/οµάδες που προσφέρεται, για κάθε διαγωνιζόµενο. Σε περίπτωση προσφοράς για 

συγκεκριµένα είδη/οµάδες και όχι για το σύνολο της προµήθειας, στα έγγραφα συµµετοχής πρέπει 

ο συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα είδη για 

τα οποία κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 Γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ). 

2. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

µέσα σε τέσσερις (4) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 

προµηθευτών (πλην του αναδόχου) που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 

τέσσερις (4) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης (ν. 4281/2014, άρθ. 157, 

παρ. 1, εδάφ α). 

3. Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές 

επιστρέφονται εφόσον δεν κατατεθεί οποιαδήποτε ένσταση, ή παραιτηθεί από το δικαίωµα 

άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές 

προσφυγές. 

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

περιλαµβάνει τα ακόλουθα (επί ποινή αποκλεισµού): 

� ηµεροµηνία έκδοσης,  

� τον εκδότη,  

� τον αριθµό της διακήρυξης του Δηµάρχου του Δήµου Κοµοτηνής,  

� τον αριθµό της εγγύησης,  

� το ποσό που καλύπτει και  

� την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

5. Η εγγυητική επιστολή των τραπεζών θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχει 

συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος. 

6. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

7. 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, µαζί µε τα υπόλοιπα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

 

II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγυητική επιστολή 

1. Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, 

υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς 
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υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,00% επί της συνολικής συµβατικής αξίας των προµηθευόµενων 

ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014). 

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

Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 άρθ. 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

3. Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του φορέα 

υλοποίησης της προµήθειας στο Τ.Π. & Δανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να 

αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 

157 του Ν. 4281/2014. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του προϊόντος και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. 

5. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 

προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

 
 
Άρθρο 7ο – Κατάρτιση/Τρόπος Υποβολής προσφορών 

 

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. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) άρθ. 11, Υ.Α. 

Π1/2390/2013(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

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

και συµπληρωµατικά στον ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 - ΦΕΚ185/Β/23.3.93). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους (προσχέδιο) στο 

σύστηµα αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., 

θα έχουν όµως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο µε το πέρας της προθεσµίας που έχει 

η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το 

αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
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Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά µετά την υποβολή της. 

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής ζητήσει εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 

συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

11389/93 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

i. Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και 

ii. 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. 

3. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµέτοχης -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. 

Συγκεκριµένα, στον εν λόγω (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

3.1. Δικαιολογητικά συµµετοχής 

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

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

Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.13) και την Υ.Α. Π1/2390/2013. 

2. 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 κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

3. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 
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Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 

«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 ή 

συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ως τέτοια στοιχεία λογίζονται η Εγγυητική 

Επιστολή συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες Αρχές ή άλλους φορείς. 

3.2. Τεχνική προσφορά 

1. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την 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. 

2. Εφ’ όσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την Τεχνική Προσφορά του). 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

3. Για να είναι εύκολη η εξέταση των τεχνικών προσφορών του συµµετέχοντα, ο 

προσφέρων πρέπει να σηµειώνει τον αύξων αριθµό του είδους πάνω στο τεχνικό 

εγχειρίδιο, πιστοποιητικό και CE και να προκύπτει µε σαφήνεια σε ποια οµάδα και 

συγκεκριµένα σε ποιο είδος της οµάδας αντιστοιχεί το κάθε ένα – (Θα πρέπει να 

σηµειώνεται ο αύξων αριθµός που έχει το είδος βάσει της σχετικής µελέτης). 

 

4.Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

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

προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

1. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 
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«Οικονοµική Προσφορά». 

2. Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 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. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

υπερισχύει το τελευταίο. 

3. Ο προσφέρων θα επισυνάψει επιπλέον στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του το 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, του τεύχους της παρούσας διακήρυξης (το σχετικό υπόδειγµα 

είναι στην µελέτη για την εν λόγω προµήθεια), σε µορφή .pdf, συµπληρωµένο και ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Τιµές 

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθµητικώς. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται µε δύο 

(2) δεκαδικά ψηφία.  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά για όλα τα είδη της κάθε οµάδας που υποβάλουν προσφορά. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική 

τιµών πώλησης κάτω του κόστους 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. 
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Οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδας (χωρίς 

Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεµάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν 

αυτοµάτως από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και εµφανίζονται στην εκτύπωση. 

 

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 

προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

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

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο 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. 

Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή περισσοτέρων της µίας (1) 

προσφοράς, για το κάθε δηµοπρατούµενο είδος από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό. 

 

 

Άρθρο 8ο - Τρόπος ∆ιενέργειας διαγωνισµού — Αποσφράγιση προσφορών 
 

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

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (εκτός εάν υφίσταται οιοδήποτε κώλυµα 

της επιτροπής αξιολόγησης ή εάν προκύπτει ηµέρα αργίας, τότε µετατίθεται για την εποµένη 

εργάσιµη ηµέρα) και ώρα 10:00 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». 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή Διαγωνισµού: 

α) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικών προσφορών, τα οποία 

αποτελούν µέρος του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά”, 

• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία, 

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής που θα προσκοµιστούν στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του Δήµου Κοµοτηνής, 
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Διευκρινήσεις επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται µόνο όταν 

ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του 

συστήµατος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς στο οποίο 

καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια συµµετοχής στον διαγωνισµό, οι αποκλειόµενοι από το 

διαγωνισµό, καθώς και οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον/την Πρόεδρο της Ε.Δ., µε συνηµµένο το 

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την 

οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι δύνανται να υποβάλουν ένσταση 

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

ανωτέρω ανακοίνωσης σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της κείµενης νοµοθεσίας. 

γ) Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η 

Επιτροπή Διαγωνισµού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους (υπο)φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσα από το σύστηµα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή Διαγωνισµού, 

• ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς και του Εντύπου του Δήµου Οικονοµικής Προσφοράς 

των διαγωνιζόµενων. 

• αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργούνται οι 

νόµιµες διαδικασίες βάσει του ΕΚΠΟΤΑ για την ανάδειξη του αναδόχου. 

• συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονοµικές 

προσφορές. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Διαγωνισµού που 

συγκροτήθηκε µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοµοτηνής, και οι προσφορές 

αξιολογούνται µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της εκάστοτε οµάδας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., µε συνηµµένο το 

Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία 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. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού η γνωστοποίηση του πρακτικού της 

επιτροπής και οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου για τις ενστάσεις/έγκριση 

πρακτικού θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες/ενιστάµενους µέσω του 

συστήµατος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (από το δικτυακό τόπο του σχετικού διαγωνισµού). 
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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/τους προµηθευτή/ες. 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.  

 

 

Άρθρο 9ο - Αξιολόγηση προσφορών 
 

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. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 

• 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. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται µέσω του συστήµατος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή προσφοράς. Στην περίπτωση 

ισότιµων προσφορών εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην νοµοθεσία (άρθρα 20 & 21 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
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Άρθρο 10ο – Κατακύρωση Προµήθειας 
 

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή στο 

σύνολο της εκάστοτε οµάδας. 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σηµεία: 

• Το είδος. 

• Την ποσότητα. 

• Την τιµή. 

• Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. 

• Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

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

στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

• 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 δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

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

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται 

σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 

Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την 

κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 

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

 

Άρθρο 11ο – Σύµβαση 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από την αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 

Υπηρεσία, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης της προµήθειας, 
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προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,00% επί του καθαρού συµβατικού ποσού. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη 

συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον αρµόδιο της 

αξιολόγησης όργανο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 

θα υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

φορέα. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 

είδους, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως 

ασήµαντο. 

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

3. Αποπληρώθηκε το συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

5. Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης 

ή δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν 

οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την 01/01/2016 (ή από την υπογραφή της 

εφόσον υπογραφεί µεταγενέστερα έως και την 31/12/2017). 

 

Άρθρο 12ο –Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν από την ηµέρα του διαγωνισµού και για 6 µήνες. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται και λαµβάνονται ως εκπρόθεσµες.  

 

Άρθρο 13ο – Ενστάσεις 
 

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 

διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται από τους οικονοµικούς 
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φορείς, για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Ν. 

3377/2005, άρθ. 15, π.δ/τος 394/1996, 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 δε είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή 

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

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. 

Ένσταση ή προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά για τις εξής περιπτώσεις (άρθρο 15 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): 

1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

Στο Δήµο 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. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

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

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση 

υποβάλλεται στο Δήµο κατά την διάρκεια του Διαγωνισµού, 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 η οποία τελικά αποφασίζει. 

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 (άρθρο 238 σε συνδυασµό µε 

το άρθρο 227 του Ν. 3852/10) µέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας Ο.Τ.Α.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 

δεν γίνονται δεκτές. 
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Ο Δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση 

γίνεται µέσα από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο 

διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων 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. 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. 

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

προµηθειών), όπως ισχύει τροποποιηθέν, από την διάταξη του άρθρου 35 Ν.3377/2005, ΦΕΚ Α 

202/19.8.2005, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, κατά τη διαδικασία διαγωνισµού 

προµηθειών Ελληνικού Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ (δηλ. και των ΟΤΑ α΄ βαθµού), σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 

0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος 

του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου 

(Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").  

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

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

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

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

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

λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών 

οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού, πρέπει να προσκοµίζεται παράβολο 

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

 

 

Άρθρο 14ο– Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
 

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

όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 
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χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., επιβάλλονται, εκτός των τυχόν 

προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

i. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µέγιστου προβλεπόµενου, του παρόντος χρόνου παράτασης, (άρθρο 27, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου- 

λιπαντικών που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου 

παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

ii. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, 

επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική αξία του 

προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α. 

2. Εφ’ όσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα είδη, 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. 

3. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση 

από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, 

µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφ’ όσον ο 

προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

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

όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 15ο – Κήρυξη Έκπτωτου – Υποχρεώσεις Προµηθευτή 
 

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, 

εφ’ όσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

3. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης δεν είναι µικρότερη των έξι (6) 

µηνών.  Στο χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών αν οποιοδήποτε είδος του διαγωνισµού 
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χρήζει αντικατάστασης θα αντικαθίσταται δωρεάν και η δαπάνη θα βαραίνει τον ανάδοχο 

προµηθευτή. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο. Τ.Α. 

Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήµου κάθε 

προµηθευµένο είδος µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό του προς 

αντικατάσταση προµηθευµένου είδους δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι 

δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στον φορέα των 

νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η 

αντικατάστασή των µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της 

προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο. Τ.Α. 

Εφ’ όσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στην περιουσία του 

Δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, 

το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 

προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

 

Άρθρο 16ο – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 

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

του ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, ν. 2286/1995, του ν. 3463/2006, του ν. 

3852/2010, του π.δ. 60/07, και της Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 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.  

 

Άρθρο 17ο - Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 
 

Οι προσφέροντες δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να απασχολούν ή εκµεταλλεύονται, οι 

ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 

138 και 182 της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας. 
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Άρθρο 18ο - Κανόνες ∆ηµοσιότητας 
 

 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 

ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013. 

� Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί βάσει Άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του 

π.δ. 60/2007, και του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».: 

Α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

(Φ.Ε.Κ.),  

Β) σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής εµβέλειας και σε δύο τοπικές εφηµερίδες 

ηµερήσιες του Νοµού Ροδόπης και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα του Νοµού Ροδόπης, 

Γ) Στο δικτυακό τόπο του Προγράµµατος Διαύγεια, 

Δ) Τοιχοκόλληση στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα. 

■ Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.gr: 

- Του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

- Του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

- Στον διαδικτυακό τόπο του Δήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr 

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 20 

ηµέρες από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισµό τοπικής 

αυτοδιοίκησης δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο. 

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

διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή/ές που ανακηρύχθηκε/αν 

ανάδοχος/οι µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.  

 

 
Άρθρο 19ο – Πληροφορίες – Γενικές Παρατηρήσεις 

 

1. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 

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

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 

παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
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2. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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. Τα 

αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των 

προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 

εξετάζονται. 

3. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικές µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η 

αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στη παρούσα διακήρυξη. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης.  

Η υποβολή της προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε 

και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας 

ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης και διακήρυξης. 

 

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 
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«Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής 

θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από την 

διακήρυξη. 

 

Άρθρο 20ο – Φωτοαντίγραφα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Προσφοράς 
 

Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι απαιτείται να 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).  

1ον. Σε συµφωνία µε τον Ν. 4250/2014, γίνονται αποδεκτά τα απλά ευκρινή αντίγραφα των: 

i. Εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δηµοσίου. 

ii. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. (εξαιρούνται από την παρούσα 

διακήρυξη τα πιστοποιητικά ISO, CE και τα τεχνικά φυλλάδια για το κάθε είδος, τα οποία δύναται 

να υποβληθούν ως απλά φωτοαντίγραφα). 

iii. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από Δηµόσιες Υπηρεσίες. 

iv. Εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. 

2ον. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολόγησης και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι 

ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά, διατάξεις. 

3ον. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της Χάγης του 

1961 (ν. 1497/1984), για την πιστοποίηση της γνησιότητά των εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στον 

άρθρο 11, παρ. 4η, της παρούσας διακήρυξης. 

4ον. Τα αντίγραφα των Φ.Ε.Κ., δεν χρειάζονται επικύρωση. 

5ον. Τα αλλοδαπά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφ’ όσον: 

i. Έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

53, του Κώδικα Δικηγόρων. 

ii. Ή έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από ελληνική Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή στη 

χώρα προέλευσης του εγγράφου. 

iii. Ή έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή της προέλευσης 

του εγγράφου στην Ελλάδα. 

iv. Ή έχουν µεταφραστεί & επικυρωθεί από τη µεταφραστική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΞ. 

v. Ή έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί, σύµφωνα µε το ν. 3712/2008, από ορκωτούς 

µεταφραστές. 
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6ον. Υποβληθέντα τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά ISO και CE µπορούν να υποβληθούν στην 

Αγγλική Γλώσσα και να λαµβάνονται υπόψη σαν απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση. 

 Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα 

φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 

1599/86, όπως ισχύει, και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται 

αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αµέσως. 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.  

Άρθρο 21ο – Πληρωµή 
 

Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ κατόπιν εκδόσεως ενταλµάτων των τµηµατικών παραλαβών 

των αγαθών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την 

ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική, θα 

εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοσή των.  

Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής (µηνιαίας) παράδοσης, 

µετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

αρµόδια επιτροπή. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του τιµολογίου ή 

άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ 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), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονοµικές 

προσφορές σχετικά µε τον τρόπο ή χρόνο πληρωµής - εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες 

πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής από τον φορέα, δεν θα ληφθεί υπ’ 

όψιν ούτε θεµελιώνει δικαίωµα στον προµηθευτή έναντι του φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

άρθρα 36&37 του Ε.Κ.Π.Ο. Τ.Α. 

     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 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 

λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών 

οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού» 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) 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
1Σηµείωση για την τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερος κατά ένα 

(1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, (δλδ. Για επτά µήνες από την ηµεροµηνία λήξης 

προσφορών) όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

 



 
 

~37~ 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο περί εγγυήσεων της 

παρούσας Διακήρυξης, να διατυπώνονται και οι όροι: 

 

 

1) «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 157 

του Ν. 4281/2014». 
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Υπόδειγµα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(ΤΡΑΠΕΖΗΣ) 

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 ανάθεση 

«Προµήθειας λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, 

υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού» 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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