
              

 

                                                                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.996,80 € 

                                                                                         ΚΑΕ: 30.7336.02 

                                                                  

 

   

 

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις: 

• Του Ν.3852/2010 
• Την παρ.4 του άρθρου 209 Ν. 3463/06. 

• Του Ν. 4412/2016 

• Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

• Την υπ' αριθμόν 43/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

• Την αριθ.209/2016  ΑΔΣ τρόπου διενέργειας διαγωνισμού 

• Την αριθ. 197 /2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγκρισης όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού και σχετικής πίστωσης  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

              Συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  Ν. 4412/2016 για την εργασία του τίτλου, ο οποίος θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους 

όρους: 

 

Άρθρο 1 -  Εργασία 

 
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ   ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2016» είναι προϋπολογισμού : 49.996,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%)  
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

, 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ                    

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Αριθμ.Διακήρυξης: 31462 / 16-11-2016 
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Άρθρο 2  - Δικαιολογητικά συμμετοχής (Επί ποινή αποκλεισμού) 

 
Οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την οικονομική προσφορά τους  πρέπει να υποβάλουν στην επιτροπή του 
Διαγωνισμού: 

1) Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. 

2) Βεβαίωση ΜΕΕΠ η βεβαίωση Νομαρχιακού Μητρώου για έργα Οδοποιίας. 

3) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

4) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

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

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό, ή - όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

 

Άρθρο 3 -  Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες   προσφορές   οι   οποίες   

θα  κατατεθούν   στο   Δήμο   έως  την  Τετάρτη 30/11/2016  και   ώρα 9:30πμ έως 10:00πμ. 

1. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν 

στο Δήμο στη διεύθυνση Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 691 00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε 

σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους έως και την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν – µε ευθύνη του 

προσφέροντος - και ταχυδρομικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα 

χέρια της αρμόδιας επιτροπής έως και την λήξη κατάθεσης των προσφορών. 

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

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαμβάνονται από το τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, µε την προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού (ήτοι 

Τρίτη 29/11/2016) και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας 

που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε 

την προαναφερόμενη διαδικασία. 

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

αποσφραγιστούν. 

 

Άρθρο 4  -  Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 

1. Η προσφορά -επί ποινή αποκλεισμού- υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής μέσα σε (σφραγισμένο) 
κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράμματα: i) Προσφορά προς 
τον Δήμο Κομοτηνής για τον διαγωνισμό µε τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ 
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ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016 ii) Ημερομηνία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού iii) Τα πλήρη στοιχεία της 
επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

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

3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράμματα. 

3.2. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

 

4. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 

4.1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού. 

4.2. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 
δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη σε έντυπο της υπηρεσίας. 
5.Ισχύς Προσφορών 

5.1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών 

από την ημέρα του διαγωνισμού. 

5.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για 

αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς 

6. Οι προσφορές  δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή 

εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Όλα τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Η επιτροπή διενέργειας 
μπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού υπό τη μορφή φωτοαντίγραφου. 

Άρθρο 5 - Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών 
προσφορών 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να 
λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή 

αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς και σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης η τυχόν άμεση 
απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό 
εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.  

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του 
χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή 
προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την 
παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, µε την παρουσία των 
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διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να δείχνει 

εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. Ο εσωτερικός φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ 
αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.  

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του 
διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα 

δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια, η 
συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των 
αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν. 

Οι φάκελοι των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόμενες 
τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή 
δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Μειοδότης αναδεικνύεται ο 

διαγωνιζόμενος, ο οποίος προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης της εργασίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 

κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Άρθρο 6  – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Κομοτηνής ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), πριν την απόφαση 
κατακύρωσης, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρωτοκολληθεί, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων 
δικαιολογητικών: 

α. Βεβαίωση ΜΕΕΠ ή βεβαίωση Νομαρχιακού Μητρώου για έργα Οδοποιίας. 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

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

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα). 
- Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.: διαχειριστές. 
- Α.Ε.: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Ελλείψει ποινικού μητρώου προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για  το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση  ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου 
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια 
δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που 
έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 
1) η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο 
πιστοποιητικό. 

δ.  Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
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υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).  

Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα 
υποβάλλονται ως εξής: 

-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού. 
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. 
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών (και όποιος άλλος εταίρος 

ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του) και του προσωπικού. 
-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής  ενημερότητας 

μόνο για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (και όποιος άλλος εταίρος ορίζεται από το 
καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του)  και για το προσωπικό που απασχολούν. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β), (γ) 
και (ε) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι 
και της περίπτωσης (α) με βάση όσα ορίζονται στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α΄του Ν. 
4412/2016. 

 
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει να 

προσκομίζονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
 
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 ενώπιων 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, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης 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. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
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Άρθρο 7 - Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή 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. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8 - Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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. 

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. 

Ο Δήμος Κομοτηνής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού 
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). 

 

Άρθρο 9 - Τόπος, Χρόνος, εγγύηση εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο Δήμος της Κομοτηνής. Το χρονικό διάστημα παροχής των 
υπηρεσιών είναι 3  (τρείς) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι υπηρεσίες, γενικά, 

θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η 
κατακύρωση υποχρεούται για την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς  Φ.Π.Α. 
σύμφωνα  με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

Άρθρο 10 - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο 

βαρύνεται ο Δήμος. 
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Άρθρο 11 - Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανάλογα, με την πρόοδο των εργασιών με την έκδοση 

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει 

καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα 

αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο 

προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά το νόμο. 

Άρθρο 12 - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ημέρες και ώρες, 

εργασίας Τηλέφωνο 2531352428 FAX.2531082705. 

 

Άρθρο 13 - Δημοσίευση 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Κομοτηνής. 

2. Η  παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος Κομοτηνής και θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και  στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Κομοτηνής (http://www.komotini.gr) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργειά του. 

 

Άρθρο 14 - Διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του Ν.3852/2010 
• Την παρ.4 του άρθρου 209 Ν. 3463/06. 

• Του Ν. 4412/2016 

• Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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