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ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 

 

 Προϋπολογισµός 
: 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 23%  

 

 Αρ. Μελέτης : 45/2015 

 Αρ. Διακήρυξης : 17631/03-06-2015 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» όπως ισχύει. 

2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός 

προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 - Δ.Κ.Κ). 

4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

5. Την µε αριθ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010). 

6. Την αριθ. 342/2014 (ΑΔΑ: ΒΝΔΗΩΛΟ-ΥΣΓ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 

για την έγκριση διενέργειας όλων των προµηθειών του Δήµου για το έτος 2015. 

7. Την υπ’ αριθ. 45/2015 µελέτη (ΑΔΑΜ: 15REQ002761706 2015-05-08) της 

αρµόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προµήθεια εξοπλισµού 

παιδικών χαρών. 

8. Την υπ’ αριθ. 86/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων για την συγκεκριµένη προµήθεια. 

9. Την 101/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. 
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Αποφ. 11389/93) για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 

χαρών». 

 

Άρθρο 1ο - �απάνη 

 Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 15.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ. 30.7135.01 (Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης 295/20-04-2015) του τακτικού προϋπολογισµού του Έτους 

2015. 

 
Άρθρο 2ο - Πληροφορίες 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της, κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το τµήµα προµηθειών του Δήµου Κοµοτηνής 

(25313 52448 & 498). 

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν 

να απευθυνθούν στο τηλ. 2531352428, από την κα Γαρυφαλλιά Κυριακοπούλου. 

 

Άρθρο 3ο - Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών 

 Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία/δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Δήµο (τµήµα πρωτοκόλλου) µέχρι την 

ηµέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου.  

 Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά θα πρέπει να έχουν 

ταχυδροµηθεί στην έδρα του Δήµου – µε ευθύνη του προσφέροντος – από την 

προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από τον κάθε 

διαγωνιζόµενο. 
 

Άρθρο 4ο – Ηµεροµηνία �ιενέργειας του �ιαγωνισµού 

 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα, Πλατεία Γ. Βιζυηνού 

1, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισµού 

στις 09/06/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών). 

 

Άρθρο 5ο – Προέλευση 

 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια 

είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες 

εµπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 6ο - �ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα 

περιλαµβάνει  

µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά: 

A. Οι Έλληνες πολίτες. 

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

ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης δηλαδή, ήτοι ποσού ίσο 

µε 245,00€ στρογγυλοποιηµένο.  

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή να ισχύει για 

επτά µήνες από την ηµεροµηνία λήξης αποδοχής προσφορών). 

 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό. 

4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (σε ταµεία κύριας ασφαλίσεως). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Στην περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων αφορά όσους 

είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες, στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά τους 

εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά τα µέλη του Δ.Σ.  

 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος, από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

          7. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία 

επιφύλαξη. 

 

β. Τα νοµικά πρόσωπα  

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 

µητρώου. 

γ. Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, 

τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις 

του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 7ο - Τρόπος κατάθεσης προσφορών       

 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την περίληψη 

διακήρυξης. 

 2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί 

τον διαγωνισµό. 

 3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του 

διαγωνισµού. 

 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά 

αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των 

προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν 

την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 

αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 

προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν 

µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

 

6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

 α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

 β. Ο πλήρης τίτλος της προµήθειας.  

 γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

 δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Άρθρο 8ο - Προσφορές 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 

7 της παρούσης.  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.  

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά και η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής.  

Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται 

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

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

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

φακέλου. 
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Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή 

αποκλεισµού τεχνικά στοιχεία, φυλλάδια, prospect ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο 

βεβαιώνει ότι τα προσφερόµενα υλικά θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής µελέτης. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα  και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

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. 

  

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην 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 διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο 

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

           
Άρθρο 9ο - Χρόνος ισχύος των προσφορών  

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) 

µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο 

που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε δύο 

µήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη 

των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 10ο - Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές 

 Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς από ένα 

διαγωνιζόµενο η επιτροπή διαγωνισµού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθµων 

προσφορών µε κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόµενου. 

            

          

Άρθρο 11ο - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, 

ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια 

του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 

 β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της 

συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή 

αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια 

διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 

του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε 

αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους 

γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα 

τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως ισχύει. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

4.    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 
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προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) και για τις προµήθειες των ΟΤΑ 

α΄ βαθµού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για το εν λόγω διαγωνισµό πρέπει να 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε 

1.000,00€. 

 

Άρθρο 12ο - Προσφερόµενη τιµή 

1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, 

όπως καθορίζεται στην διακήρυξη.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις. ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο Δήµο, όπως 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2.  Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε  €. 

3.  Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται αριθµητικώς: 

� Η τιµή ανά µονάδα χωρίς Φ.Π.Α. σε € 

� Η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο του υπό προµήθεια υλικού χωρίς Φ.Π.Α. 

� Το ποσό του Φ.Π.Α. για το υλικό 

� Το σύνολο του ποσού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για το υλικό, καθώς 

επίσης και 

� Το γενικό σύνολο της προσφοράς του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

5. Εάν στον διαγωνισµό οι τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό 

αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Άρθρο 13ο - Χρόνος παράδοσης  

Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να παραδίδονται τµηµατικά και σε χώρο που 

θα υποδειχθεί από τον αρµόδιο υπάλληλο του Δήµου Κοµοτηνής. 

  Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 

εκτέλεσης της προµήθειας  µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 35 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  

 
Άρθρο 14ο - Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
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που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 

όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.  

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά 

εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 

στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά 

τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 3. Στη συνέχεια (όχι απαραίτητα την ίδια ηµέρα), η Επιτροπή συνεδριάζει 

δηµόσια και ανοίγει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών και ανακοινώνει το 

περιεχόµενο αυτών. 

 4. Σε περίπτωση αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών σε διαφορετική 

ηµεροµηνία από την ηµ/νια διενέργειας του διαγωνισµού, η επιτροπή οφείλει να 

ενηµερώσει τους συµµετέχοντες προµηθευτές σε αυτή τη διαδικασία, για την ακριβή 

ηµέρα και ώρα του ανοίγµατος. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων 

µπορεί να γίνει µέσω e-mail και µέσω fax µε απόδειξη. 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Άρθρο 15ο - �ηµοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου Κοµοτηνής 

http://www.Komotini.gr  

Περίληψη τις διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήµου Κοµοτηνής και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

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

Β) στο πρόγραµµα διαύγεια. 

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

της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/ους της προµήθειας αναλογικά. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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