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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη  του 
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 
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ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ 
ΤΗΛ.: 25313-52436 
FAX : 2531 
Email : m.gkioule@komotini.gr  
 
 
 

∆ιακήρυξη δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την εργασία µε τίτλο 
«Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη  του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας»» 

 
 

Ο ∆ήµαρχος  Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το  Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 
2. τον εν ισχύ Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α7114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων 
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) 
4. τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
5. την υπ’ αριθµ 35130/739/09.08.2010 απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 
6. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (περί ΕΣΠΑ) και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι 

παραπάνω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά 
7. τις διατάξεις Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας» 
8. το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8.10.1998) «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». 
9. την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B/2010) 
10. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (∆ιαύγεια) 
11. τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα ∆ηµοσίευσης) 
12. τις διατάξεις του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και τον 
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση του N. 4013/11) 

13. το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (πολυνοµοσχέδιο) που αφορά τις εγγυήσεις 
14. το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (τροποποίηση του άρθ. 68 του Ν. 3863/2010) 
15. την Α.Π. 86/16-1-2012 Απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για την ένταξη της 

πράξης «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» του 
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 2007-2013», µε κωδικό ΟΠΣ 
372764, ΣΑΕ πράξης 2012ΣΕ4558000 καθώς και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της 
εγκεκριµένης πράξης 

16. τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον Κ.Α.: 15.7341.01 µε τίτλο: «∆απάνες λειτουργίας ξενώνα 
φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας (αµοιβές προσωπικού κλπ.)» και την υπ’ αριθµ. 01/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε η πίστωση 

17.  Την  40/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

18. Τη µε αρ. πρωτ. 32912/08.06.2012 Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του υποέργου του 
∆ήµου Κοµοτηνής «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας και των παιδιών 
τους στο ∆ήµο Κοµοτηνής» 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εργασία µε τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών για τη φύλαξη  του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» για τις ανάγκες του 

Υποέργου «∆απάνες λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας», στα πλαίσια του 

έργου : «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή. 

 

Άρθρο 1: Εργασία 

Ο διαγωνισµός αφορά την εργασία παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη  του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης στο ποσό των 33.936,00 
ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (7.805,28 ευρώ) δηλαδή, συνολικά σαράντα µία χιλιάδες επτακόσια 
σαράντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (41.741,28€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

Ο ∆ιαγωνισµός (υποβολή, άνοιγµα και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) θα γίνει την 
25/02/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30-11.00 π.µ. (11.00 π.µ. ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Κοµοτηνής, στην οδό Πλατεία Βιζυηνού 1, ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, η οποία προέκυψε από την αριθµ. 228/2014 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κοµοτηνής. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Κοµοτηνής, 
(πληροφορίες κα. Γκιουλέ Μαρία, τηλέφωνο 25313-52436). 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  
Κοµοτηνής, την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού ή να αποσταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλο 
τρόπο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κοµοτηνής,. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών 
µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο Κοµοτηνής µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
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διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή - προσφορά. 
Η αποσφράγιση των προσφορών του ∆ιαγωνισµού θα γίνει δηµόσια, ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών - αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών, εργασιών 
κτου Π∆ 28/80 για το έτος 2015, στο ∆ήµο Κοµοτηνής την ίδια µέρα στις 25/02/2015. Μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή, το οποίο κατατίθεται στην 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

 
Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο χώρος Φιλοξενίας Γυναικών θυµάτων βίας, 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. 

Η έναρξη της σύµβασης µπορεί να γίνει από τις 01/03/2015 και έπειτα, καθώς µέχρι τότε η 
φύλαξη καλύπτεται από ήδη ισχύουσα σύµβαση. Ο µέγιστος συµβατικός χρόνος για την 
παράδοση του συνόλου των εργασιών της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα των δέκα 
(10) µηνών, όπως αναλύεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και µέχρις εξαντλήσεώς τους, που 
δεν θα υπερβαίνει όµως τη λήξη του έργου στις 31/12/2015. Ο συµβατικός χρόνος θεωρείται ο 
πραγµατικός χρόνος της φύλαξης του χώρου, σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά. ∆ηλαδή, 
αρχίζει από το πρώτο περιστατικό και λήγει µε τη συµπλήρωση των δέκα (10) µηνών στις 
31/12/2015, που σηµαίνει ότι, όταν ο Ξενώνας δεν έχει φιλοξενούµενες γυναίκες, τότε δεν 
φυλάσσεται. 

Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 

Άρθρο 5: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σε 
καλά σφραγισµένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται : 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, β)  η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
και το είδος της εργασίας (ΓΙΑ ΤHN ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Παροχή 
υπηρεσιών για τη φύλαξη  του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» για τις ανάγκες 
του Υποέργου µε τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο ∆ήµο Κοµοτηνής» προϋπολογισµού 
41.741,28 ευρώ, στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», στις … /02/ 2015)». 
γ) τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου. 

Στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Όσοι 
συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους (επί ποινή 
αποκλεισµού) τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
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Α. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » 

Ο οποίος θα περιλαµβάνει : 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης των 33.936,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό των 680,00 ευρώ  
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου (Τεχνικού ή Βιοτεχνικού ή 
Εµπορικού ή Βιοµηχανικού), µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
3. Ειδική άδεια λειτουργίας Επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2518/97 
(ΦΕΚ ΑΊ64) 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία : 
i. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : δεν τελούν σε 

πτώχευση ούτε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης 
εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης 
κατάστασης. Ρητά ορίζεται ότι το σχετικό πιστοποιητικό θα κατατεθεί κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. 

ii. Να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους. Ρητά ορίζεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά θα κατατεθούν κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 

iii.  Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό 
από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα και δεν έχουν 
αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, ΝΠ∆∆, ή ΝΠΙ∆ του ∆ηµοσίου τοµέα 
επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

iv. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, 
κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες αρχές, σχετικά 
µε την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

v. Να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

vi. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τα οποία προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 
 
Β. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα 
περιλαµβάνει: 
 

1. Οικονοµική Προσφορά - Τιµολόγιο προσφοράς, δηλαδή την προσφερόµενη τιµή. 
 

Μη προσκόµιση των δικαιολογητικών συµµετοχής αποτελούν λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 
   
Άρθρο 6: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα εκατόν 
είκοσι (120) ηµερών , το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 7 : ∆ιαδικασία υποβολής - εξέτασης ενστάσεων 
 

i.Οι ενστάσεις κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην Επιτροπή που διενέργησε 

τη δηµοπρασία, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα ή την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Οι ενστάσεις που 

κατατέθηκαν στον ∆ήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που 

διενήργησε τη δηµοπρασία. 

ii.Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και 

εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα σύµφωνα µε το 

άρθρο 21 του Π.∆/τος 28/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3852/2010. 

iii.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης 

υπέρ ∆ηµοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογιζόµενης αξίας της υπηρεσίας. Το ύψος του όµως δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 1.000 

€ και µεγαλύτερο των 5.000 €. 

 
Άρθρο 8 : ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
 
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία είναι αρµόδια για την παραλαβή των προσφορών εκ µέρους των 
υποψηφίων Αναδόχων, για την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την έκδοση του τελικού 
αποτελέσµατος, συντάσσοντας σχετικά πρακτικά εισηγούµενη προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το έργο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα ολοκληρωθεί µε την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καµία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως, έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 
οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς 
του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και 
δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε 
καµία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
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Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε, 
θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών 
προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις 
τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει την 
απόρριψη. 

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής. 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από 
το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 

 
Άρθρο 9 : Εγγυήσεις 
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου προς το 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. , η οποία πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον ένα µήνα µετά την  του χρόνου ισχύος της προσφοράς  Ο ανάδοχος στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης 
προσκοµίζοντας Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της  προσφοράς θα 
πρέπει να αρχίζει από την ηµέρα του διαγωνισµού και να  ισχύει  για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες.  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών και µετά το τέλος της διάρκειας της σύµβασης. 

 
Άρθρο 10 : Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύµβαση 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 
της παρούσας, παρ. 5 Ι και 5 ΙΙ. 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ο 
προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση της εργασίας υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 
Άρθρο 11: 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 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 3,6% 
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χαρτόσηµο επί της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
 

Άρθρο 12: Τρόπος Πληρωµής 
 
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται έπειτα από την 
επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή  σε ευρώ µε τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. (το ποσό που θα προκύψει για το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκαν 
επί (Χ) την τιµή της βάρδιας όπως ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό συν (+) τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α.).  

Κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαρύνουν και 
θα παρακρατούνται κατά την πληρωµή. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το 
νόµο. 

 
Άρθρο 13: ∆ηµοσίευση 
 

Περίληψη της διακηρύξεως θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, 
τοπική ή της έδρας του νοµού, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, όπως επίσης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής 
(www.komotini.gr ). Η δαπάνη για τη δηµοσίευση βαρύνει τον προµηθευτή. 

 
 
 
 
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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