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Κομοτηνή,  24 / 03 / 2017 

Αρ. Πρωτ. : 8431 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος  Κομοτηνής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 33.600,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 

8.064,00 ευρώ). 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η  υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ενός 

πλήρους γεύματος (Πρωινό - μεσημεριανό και βραδινό)» στα πλαίσια του Υποέργου {Λειτουργία 

δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής},» για τις ανάγκες του 

Υποέργου «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής», με ΟΠΣ 

5000571. 

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης υπηρεσίας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό 

Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-κατάθεση προσφορών 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στον Δήμο έως  06/04/2017 ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.  στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, στη διεύθυνση Πλατεία 

Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την σύμβαση υπηρεσίας  

«Παροχή υπηρεσίας ενός πλήρους γεύματος (Πρωινό - μεσημεριανό και βραδινό) για τον Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Κομοτηνής». Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση 

αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), οι συμμετέχοντες θα 

ενημερωθούν για την νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.  
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ΑΡΘΡΟ  2ο 

 

Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Α. Τις διατάξεις: 
1. Του Ν.4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007. 

3. Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016. 

4. Του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

5. Του Ν. 4314/2014 (περί ΕΣΠΑ) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

Β. Τις αποφάσεις : 

1. Την υπ’ αριθμ. 1644/19-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με κωδ. ΟΠΣ 5000571 του 

Ειδικού Στόχου 22  του Ε.Π. «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 και ΣΑΕ 2016ΕΠ03110010. 

2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α.: 60.6495.01 με χρηματοδότηση από το  Ε.Π.ΜΑΘΡΑ 

2014-2020  με  ΟΠΣ 5000571 και την υπ’ αριθμ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση. 

3. Τη με αρ. πρωτ. 14988/31-05-2016 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου του 

Δήμου Κομοτηνής «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 

των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου 

Κομοτηνής». 

4.  Την με αριθμ. 86/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται, η 

διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και οι όροι  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

ΑΡΘΡΟ    3 ο 

Πληροφορίες 

Πληροφορίες για τη σύμβαση της υπηρεσίας αυτής μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία  του Δήμου Κομοτηνής, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και για τεχνικά θέματα από τον συντάκτη της μελέτης κα. Γκιουλέ 

Μαρία, στο τηλέφωνο 25313-52436.   
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Η παρούσα Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη (συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές 

προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής στην 

διεύθυνση: http://www.komotini.gr.  

 

ΑΡΘΡΟ    4ο 

 

 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές που μπορούν νόμιμα να παρέχουν την υπηρεσία.   

 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.   

 

γ. Συνεταιρισμοί.   

 

δ. Ενώσεις οικονομικών  φορέων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά που πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ    5ο 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

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

και οι συνεταιρισμοί που μπορούν νόμιμα να παρέχουν την υπηρεσία και θα προσκομίσουν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016, η υπ’ 

αριθ.158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ). 

 Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του 

ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (Ν.4412/2016)για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77 

(Ν.4412/2016 ),  

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε το 

άρθρο 84 και  

http://www.komotini.gr/
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δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός Φ.Π.Α., ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α' 

30) [ονομαστικοποίηση μετοχών]. (άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016). 

 Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει 

αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

(άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016)  

 Σύμφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 

3698/16.11.2016 τεύχος Β') απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. για την έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. Σύμφωνα µε την ανωτέρω απόφαση το ΤΕΥ∆ ισχύει υποχρεωτικά 

για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα µε το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε 

ισχύ της εν λόγω απόφασης (ήτοι από 07/12/2016).  

 Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥ∆: Η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί το ΤΕΥ∆ για τη συγκεκριμένη 

διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.komotini.gr μαζί µε τα 

υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού.  

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να εκτυπώσει το εν λόγω αρχείο από το portalτου Δήμου να το 

επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, και να το υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI. 

 Από το Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να 

συμπληρώσουν μόνο τα εξής κριτήρια:  

 Το γενικό κριτήριο α και από την ενότητα Α : Καταλληλότητα το κριτήριο 1. 

 Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.  

 Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.  

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

κείμενων νόμων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

β) η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες. 

γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

δ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.  

ε) αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι θα πραγματοποιεί τις εργασίες με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 

του διαγωνισμού και ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, 
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προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η παροχή της υπηρεσίας με τους όρους της διακήρυξης και της 

υπογραφείσας σύμβασης. 

ζ) ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιου έργου εις βάρος τους 

λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές, (και για τους εργοδότες και για το προσωπικό). 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών, στην οποία θα δηλώνεται:  

α) Κατέχει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων. 

β) Διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα για τη διεκπεραίωση των εργασιών. 

γ Διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, από διαπιστευμένους 

οργανισμούς πιστοποίησης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και του άρθρου 56 του Ν.4412/16. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν 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 το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση.   

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από έγγραφη ειδοποίηση του από την αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω  έγγραφα και πιστοποιητικά:  

 

Α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Υποχρέωση προσκόμισης έχουν :  

Α1.Τα φυσικά πρόσωπα  

Α2. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.) οι 

διαχειριστές τους.  

Α3. Στις περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι έως και 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
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Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι έως και 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό 

επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό υπηρεσία ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Ε) Αντίγραφο νόμιμης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων. 

Ζ) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, από διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης και 

ειδικότερα:  

i) Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή HACCP, το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων 

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα, την παραγωγή των 

γευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση. 

ii) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, σχετικό με την διάθεση γευμάτων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4412/16 οργανισμός αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι 

διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη / Κοινοπραξία / ένωση, τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν από κάθε μέλος. 

H) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα 

τα απαραίτητα  στοιχεία   ενώπιων της Επιτροπής την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού στα γραφεία του 

Δήμου Κομοτηνής, στη διεύθυνση Πλατεία Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100 Κομοτηνή, με την ένδειξη 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας ενός 

πλήρους γεύματος (Πρωινό - μεσημεριανό και βραδινό) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
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Θυμάτων Βίας στον Δήμο Κομοτηνής». Οι προσφορές μπορεί να σταλούν και ταχυδρομικά ή να 

κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η Διαγωνισμός.     

 Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από την πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά 

ή αίτηση συμμετοχής.   

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν, αντιστοίχως.  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.   

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

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

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ    7ο 

Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς:  

1) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,   

2) ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Παροχή υπηρεσίας ενός πλήρους γεύματος (Πρωινό - μεσημεριανό και 

βραδινό) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Κομοτηνής» 

4) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),   

5) Τα στοιχεία του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, Δ/νση 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου).  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 

ως εξής:  

Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά . 

Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς αν απαιτείται,  τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος 

Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές 

προδιαγραφές για τις  προσφερόμενες υπηρεσίες, Έγγραφο/Δήλωση Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα 

αναφέρουν τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν καθώς και τα μέσα μεταφοράς των ειδών. (προκειμένου 

να καλύπτονται οι προδιαγραφές και η τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών). 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος  της  οικονομικής 

προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ 

συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Προϋπολογισμού Προσφοράς.  
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Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός, εάν κατά περίπτωση, στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα, τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της προκήρυξης  προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή  απόκρουση όρου της προκήρυξης.   

Διευκρινίσεις, δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού είτε 

ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της .  

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που  ζητήθηκαν.   

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 

και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

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

τη λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 

προκήρυξη. 
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Εναλλακτικές Προσφορές 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Κομοτηνής, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας 
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του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.  

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

γ) Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρεται στις ενστάσεις για 

δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

δ) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. Ο Δήμος Κομοτηνής 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει (με κάθε πρόσφορο μέσο) στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

5. Οι ενστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 

εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου Κομοτηνής. 
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Προσφερόμενη τιμή 

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ (€), κατ’ άρθρο  του προϋπολογισμού της μελέτης. Στις τιμές θα 

περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και η παράδοση σε χώρους όπου θα υποδείξει η 

Υπηρεσία.  
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Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, εφεξής αποκαλούμενη 

ως «Επιτροπή», προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, σε δημόσια 

συνεδρίαση, την ημερομηνία και ώρα και στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10.00 π.μ., η Επιτροπή κηρύσσει 

μεγαλόφωνα τη λήξη του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στη συνέχεια προβαίνει 
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στην αποσφράγιση αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των 

προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

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

εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε έναν νέο φάκελο, ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και  θα κάνει γνωστό στους 

ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.  

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Η 

αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια την ημέρα και ώρα που έχει 

ορίσει η Επιτροπή παρουσία ή μη των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και κατατίθεται στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Κομοτηνής. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.   

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής  

 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Η Επιτροπή 

καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης σε σφραγισμένο 

φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης.  



 

 

  

 

  

         ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Η Επιτροπή, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 

φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης του φακέλου. 

Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των 

οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή αποσφραγίζει το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και καταγράφει 

τα αποτελέσματα σε πρακτικό.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος   

α)δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή   

β)κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή ή  

γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.   

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 

ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
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Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου αυτή, σαν 

αποφαινόμενο  όργανο να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα: 

Κατακύρωση της υπηρεσίας.  

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών.   



 

 

  

 

  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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Η Οικονομική Επιτροπή  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ., επί αποδείξει. 
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Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 

να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφούν είναι :  

Η παρούσα προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  

προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία 

θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, στη 

σύμβαση θα περιέχεται όρος για την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

 Όταν δεν αναγράφονται τα παραπάνω, η σύμβαση είναι άκυρη και ενδεχόμενη ενταλματοποίηση της 

απαίτησης του παρόχου δεν θα ικανοποιείται.   

 Όταν η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης διαπιστώσει παράβαση των ανωτέρω 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, αυτή καταγγέλλεται από την Υπηρεσία. 

 Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή, η Υπηρεσία καταβάλλει τις αποδοχές στους 

εργαζόμενους και αποδίδει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
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Εγγυήσεις 

  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε 

κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 

72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.   

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  

επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. Αν το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, 

οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 

σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη 

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του 

δοθέντος την εγγύηση δικαιούχο.  
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Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία .   

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 

εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.   

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης . 
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Διάρκεια σύμβασης και τόπος παροχής υπηρεσίας 

1. Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα από την 10/04/2017 ή την ημερομηνία 

έναρξης της σύμβασης και μέχρι  31/11/2018 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του 

προγράμματος και μη εξάντλησης του αριθμού των γευμάτων. Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της σύμβασης θα ορίζεται στην υπογράφουσα σύμβαση.   

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

παρακολουθεί τη  σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 

αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 

λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

3. Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο χώρος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών 

του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση του, καθώς η 

ακριβή τοποθεσία του είναι απόρρητη και ο ανάδοχος υποχρεούται να μην κοινοποιήσει με οποιοδήποτε 

τρόπο και μέσο τη διεύθυνση του Ξενώνα καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 

- εχεμύθειας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τις φιλοξενούμενες στον Ξενώνα. 
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 Ποινικές ρήτρες 

1. Αν ο ανάδοχος δεν παραδώσει  – εκτελέσει  την υπηρεσία της παρούσης με υπαιτιότητα του μετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:   

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.    

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συμβατικής αξίας της σύμβασης .   

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.   

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 
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Παραλαβή της Υπηρεσίας 

1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα  γίνει  από την επιτροπή παραλαβής.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.   

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας  δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε.  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που 

εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 

τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.   

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση 

ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.   

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 

της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη 

σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

 Απόρριψη  Υπηρεσίας  - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης της Υπηρεσίας ή μέρους αυτής, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 

μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση των υπηρεσιών και η εκτέλεση άλλων, που να είναι, σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση  δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος  των 

υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 20της 

παρούσης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  



 

 

  

 

  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 
 

 

 

 

   
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                                  Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει  τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

 

ΑΡΘΡΟ    22ο 

 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

Α) Το τιμολόγιο του προμηθευτή  

Β) Πρωτόκολλο παραλαβής της εργασίας που παραδόθηκε σύμφωνα με τον αρ. 219 ν.4412/2016  

Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».   

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.   

 

ΑΡΘΡΟ    23ο 

Κρατήσεις 

Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν 

αποκλειστικά και θα παρακρατούνται κατά την πληρωμή: 

 Κρατήσεις 8% Φόρος Εισοδήματος 

 Κράτηση 0,06 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Χαρτόσημο 3,6% επί της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ    24ο  

Δημοσίευση 

Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής(www.komotini.gr) 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του 

προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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