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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Διακήρυξης: 36589/08-10-2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ     Αριθ. Μελέτης: 66/2015 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ      Συστηµικός Αριθµός του 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Διαγωνισµού στο ΕΣΗΔΗΣ: 16340 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 

«Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, 

ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθµιας και Β΄Βαθµιας Εκπαίδευσης για το 2016» 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Από 01-01-2016 ή την υπογραφή του συµφωνητικού έως την 31-12-2016. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 103.400,70 € 

Φ.Π.Α.: 23.782,16 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ µε Φ.Π.Α.: 127.182,86 € 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Κοµοτηνής 

∆ιεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 , Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή 

Πληροφορίες επί των όρων της ∆ιακήρυξης: 

Υπηρεσία: Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού και Υπηρεσιών 

Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου Υπαλλήλου: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

∆ιεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1,  Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή 

Τηλ : +302531352448-498 

Φάξ: +302531081659 

Ιστοσελίδα ∆ήµου: www.komotini.gr 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
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Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Της µε αριθ. 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

2. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως ισχύει. 

3. Του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-
2010) «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» και ισχύει.  

4. Του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως 
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 
(ΦΕΚ 178/Α/1997) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) 
«∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 
2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4055/12 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) και ισχύει. 

5. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
6. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
7. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
8. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Του Ν. 3979/2011(Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

10. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 », όπως ισχύει. 

11. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις κ.λ.π» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄), όπως ισχύει. 
12. Του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄/25-1-2013) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014, καθώς και της εγκυκλίου 3 µε αριθ. Πρωτ: 
11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία ανατίθεται στους ∆ήµους η ανάδειξη 
χορηγητών, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς αυτών. 

13. Του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές », τις διατάξεις τη υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

14. Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/τ.Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», και τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014). 
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15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

16. Την µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το 
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

17. Των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138 και 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/08-08-2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

18. Του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων 
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

19. Της Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφασης ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. που 
πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/667/2005 
(Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005), Π1/2570/2007 (Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007), Π1/1280/31-7-2012 
και Π1/1732/2013.  

20. Της Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β΄/12.11.10), απόφασης Υφυπουργού Οικονοµικών, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

21. Της Κ.Υ.Α Π1/2380/2012 (Α∆Α: ΒΕΦΙΦ-ΠΩ∆) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κ.Η.Μ.∆.Σ του Υ.Α.Α.Υ. Μ.∆. 

22. Της αριθ. 87/2015 (Α∆Α: 6ΛΘΤΟΛΥΓ-8ΘΦ) απόφασης του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. του ∆ήµου 
Κοµοτηνής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων για το νοµικό πρόσωπο. 

23. Της αριθ. 147/2015 (Α∆Α: Ω4ΠΑΟΡΘΣ-ΨΙΕ) απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του Ν.Π. στον ενιαίο διαγωνισµό. 

24. Της αριθ. 396/2015 απόφασης του ∆.Σ. της Σ.Ε. Α΄ βάθµιας του ∆ήµου Κοµοτηνής µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων για το νοµικό πρόσωπο. 

25. Της αριθ. 5/2015 (Α∆Α: ΩΙΦΚΟΚ19-ΦΤΣ) απόφασης του ∆.Σ. της Σ.Ε. Β΄ βάθµιας του ∆ήµου 
Κοµοτηνής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω προµήθειας. 

26. Της 66/2015 µελέτης που συντάχθηκε από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου. 
27. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης 
Μητρώου (Α∆ΑΜ) “15REQ003022615”. 

28. Τις σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων σε βάρος των 
αντίστοιχων Κ.Α. των προϋπολογισµών τους. 

29. Της 301/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας. 

30. Της 183/2015 (Α∆Α: ΩΜΖ0ΩΛΟ-ΟΞΠ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της 
διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. 

31. Της 202/06-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του τεύχους των 
τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή για την «Προµήθεια λοιπών 

αναλωσίµων ειδών Παντοπωλείου-Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού» του Έτους 2016 για τις 

ανάγκες του Δήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α και των 

Σχολικών Επιτροπών Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της οµάδας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού εκατόν είκοσι 

επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (127.182,86 €) συµπ/νου ΦΠΑ 

(23%) µε τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο -Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 

1. Δήµος Κοµοτηνής, µε Α.Φ.Μ: 997687930 , Δ.Ο.Υ.: Κοµοτηνής, Διεύθυνση έδρας : Πλ. Γ. Βιζυηνού 

1. 

2. Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης Δήµου Κοµοτηνής» µε Α.Φ.Μ: 997688488 , Δ.Ο.Υ.: 

Κοµοτηνής, Διεύθυνση έδρας : Γρ. Μαρασλή 1. 

3. Ν.Π.Δ.Δ. «Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοµοτηνής» µε Α.Φ.Μ: 090088051, 

Δ.Ο.Υ.: Κοµοτηνής, Διεύθυνση έδρας : Μπακάλµπαση 6. 

4. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Κοµοτηνής» µε Α.Φ.Μ. 

997688568, Δ.Ο.Υ.: Κοµοτηνής, Διεύθυνση Έδρας: Φιλικής Εταιρείας 63. 

5. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Κοµοτηνής» µε Α.Φ.Μ. 

997688570, Δ.Ο.Υ.: Κοµοτηνής, Διεύθυνση Έδρας: Σαµοθράκης 12. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

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

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 (µέσω της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού που 

ορίστηκε βάσει της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής). 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

 

12/10/2015 και ώρα 07:00 π.µ. 

 

01/11/2015 και ώρα 

07:00 π.µ.  

 

 

09/11/2015 και ώρα 

14:00 µ.µ.  
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 

Άρθρο 2ο-Τρόπος εκτέλεσης - Προϋπολογισμός 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού των 

υπό προµήθεια ειδών της υπ. αρ. 66/2015 µελέτης της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Δήµου (Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή και όλες τις 

οµάδες της προµήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. 

Η προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού όλα 

τα είδη κάθε οµάδας. 

Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% και θα 

βαρύνει τις εκάστοτε πιστώσεις (βάσει µελέτης) οι οποίες θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 

Δήµου καθώς και των νοµικών του προσώπων για το Έτος 2016. 

Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στην συνηµµένη 66/2015 

µελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. Περιγράφονται αναλυτικά τα είδη ανά οµάδα και 

CPV. 

Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής 

και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Να είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής µελέτης, καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και 

επιχειρήσεις. 

 

Άρθρο 3ο-Συμβατικά Στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 

• Η παρούσα διακήρυξη. 

• Η µε αριθ. 66/2015 µελέτη (Τεχνική έκθεση, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 

Προδιαγραφές, Ενδεικτικός προϋπολογισµός). 

• Το τιµολόγιο προσφοράς. 

• Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. 
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Άρθρο 4ο-Προϋποθέσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VATMentification Number) και ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

• Οι οικονοµικοί φορείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdfµε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο 

Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IXΓ για τις δηµόσιες 

συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 

µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 

σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
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Άρθρο 5ο-Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού 

αυτές µπορούν να υποβληθούν από τους οικονοµικούς φορείς-ενδιαφερόµενους µέχρι και 6 ηµέρες 

πριν την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και αυτές (πληροφορίες - διευκρινίσεις) θα παρέχονται 

από µέρους της αναθέτουσας αρχής µέχρι και 4 ηµέρες πριν την σχετική ηµεροµηνία.  

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από 

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της υπηρεσίας, σχετικές µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

Άρθρο 6ο-Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

• Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

• Συνεταιρισµοί. 

• Κοινοπραξίες προµηθευτών, 

που ασκούν εµπορία ή κατασκευή των υπό προµήθεια ειδών. 

  Οι Συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν 

ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, 

ανασφάλιστο προσωπικό. 

  Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

Άρθρο 7ο-Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική Γλώσσα µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
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αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4155/2013 (ΦΕΚ/Α729-5-2013), και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 

συµµετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 

Α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8 

της παρούσας) που είναι ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 

δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της οµάδας ή των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει 

προσφορά. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της, µαζί µε τα υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Α.2 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 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: 

-φυσικά πρόσωπα 

-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

-Πρόεδρος του Δ.Σ. σε περίπτωση Συνεταιρισµού 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Α.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από το 

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

συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της 

επιχείρησης. 

Α.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε ασφαλιστικά 

ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 
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προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

• αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης, 

• αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 

• σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

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

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

Α.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

Α.6 Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Α.7 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 

και το είδος των εργασιών τους (το οποίο πρέπει να συνάδει επί ποινή αποκλεισµού µε το υπό 

προµήθεια υλικό), που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Α.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των Ο.Τ.Α. 

• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Αναλαµβάνει να παραδώσει τµηµατικά κατά περίπτωση τα υπό προµήθεια είδη στο χώρο που 

θα υποδειχθεί από το Δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα και τις Σ.Ε. 

• Η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει τη µεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα 

υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία. 

• Δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα 

της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. 

• Δεν απασχολεί και δεν πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

ανασφάλιστο προσωπικό. 

Α.9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και θα διαθέτουν 

σήµανση CE προϊόντων. 

Α.10 Συµπληρωµένο Φύλλο Συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, πρότυπο του 

οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του Τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών. 
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Β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Β.1 Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους. 

 

Γ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) 

Γ1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες 

Γ2. Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του Διοικητικού τους Συµβουλίου ή 

άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού. 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συµβουλίου για τον ορισµό του 

νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας. 

4. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό για 

την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο στο οποίο 

παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα και µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά την προσφορά.  

 Οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους, ή άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

 

Δ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Δ. 1 Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους στο άρθρο 8ο της παρούσας) 

που είναι ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ της οµάδας ή των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά. 

Δ.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Δ.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 

οι περιπτώσεις Α2, Α3 του παρόντος άρθρου. 

 

Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Ε. 1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

Ε.2 Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, 

είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 
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τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%.Το 

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

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

7.1 Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 

υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 

ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε 

περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή 

στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και 

αλλοδαπών υποψηφίων. 

 

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

αποκλεισµού την σφραγίδα της επιχείρησης και να µονογράφονται: 

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

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

iii. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υπογράφεται και ψηφιακά από 

τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο/νόµιµο εκπρόσωπο). 

 

7.3 Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

7.4 Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συµµετοχής που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκοµίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή (σε σφραγισµένο φάκελο µε εξωτερικές ενδείξεις 

«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς για την προµήθεια ειδών 

καθαριότητας Έτους 2016»). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού. 

 

7.5 Θα πρέπει να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 
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φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όσα δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο το συµµετέχοντα 

πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας 

δηµοσίευσης στον τύπο της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

7.6 Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 

απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν 

οι διατάξεις του Ν. 250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Συγκεκριµένα: 

7.6.1. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευκρινή αντίγραφα των: 

i. Εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δηµοσίου. 

ii. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

iii. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από Δηµόσιες Υπηρεσίες. 

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

επικυρωθεί από δικηγόρο. 

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

ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά, διατάξεις. 

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

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

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

7.6.4. Τα αντίγραφα των Φ.Ε.Κ., δεν χρειάζονται επικύρωση. 

7.6.5. Τα αλλοδαπά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφ’ όσον: 

i. Έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53, 

του Κώδικα Δικηγόρων. 

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

προέλευσης του εγγράφου. 

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

εγγράφου στην Ελλάδα. 

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

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

µεταφραστές. 

 Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα 

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

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

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

υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αµέσως. 
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Άρθρο 8ο- Εγγυήσεις 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

(2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της οµάδας 

ή των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά. 

Για να µπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, θα συνοδεύεται επί ποινή 

αποκλεισµού από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η 

οµάδα ή οι οµάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική 

µελέτη. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. (ν. 4281/2014, άρθ. 157, παρ. 1, εδάφ 

α). 

Οι κάτωθι αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

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

µέλη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε 

µε το ν. 2513/1997 ( Α' 139)  και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

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

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

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

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

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

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

στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

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

3. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της 

ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες (επί ποινή αποκλεισµού) 

σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα).  

5. Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήµου 

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

ποινή αποκλεισµού ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

και του άρθρου 157 του Ν.4281/2014. 

 

I. Εγγύηση συµµετοχής - εγγυητική επιστολή 

1. Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές 
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επιστρέφονται εφόσον δεν κατατεθεί οποιαδήποτε ένσταση, ή παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης 

ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. 

2. Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισµού να περιλαµβάνει τα ακόλουθα (επί ποινή αποκλεισµού): 

� ηµεροµηνία έκδοσης,  

� τον εκδότη,  

� το ότι απευθύνεται για διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής,  

� τον αριθµό της εγγύησης,  

� το ποσό που καλύπτει και  

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

3. Η εγγυητική επιστολή των τραπεζών θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που 

ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

παραρτήµατος. 

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

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

5. Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει την Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου .pdf και υποχρεούται να την προσκοµίσει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της, µαζί µε τα υπόλοιπα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

 

II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγυητική επιστολή 

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

υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς 

υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας των προµηθευόµενων ειδών χωρίς 

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

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

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

3. Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του φορέα υλοποίησης 

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

διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

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

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

συµβαλλόµενους. 

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

τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά 

ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 
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πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσµου. 

 

Άρθρο 9ο-Κατάρτιση και υποβολή προσφορών -Τιμές 

9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και 

ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά µετά την υποβολή της.Υποβολή προσφορών µόνο σε έντυπη µορφή δεν αποσφραγίζονται 

και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 

9.2 Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας υποφάκελος (*) µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας υποφάκελος(*) µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

(*)υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

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

του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του µε χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να 

λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
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εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου. 

Οι προσφορές (στην έντυπη µορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο .pdf) δεν 

πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

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 θα πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά 

του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου 

να αξιολογηθούν.  

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων, και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 

της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 

θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η 

εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 

στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Τέλος, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων, και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς η λανθασµένη και εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

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

πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από την διακήρυξη. 

 

9.2.1 Περιεχόµενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf όλα τα απαιτούµενα 

σύµφωνα µε τη διακήρυξη και την κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικά και συγκεκριµένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, (Δικαιολογητικά 

συµµετοχής), το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργάσιµων 
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ηµερών (πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή) στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (προκειµένου να παραδοθούν στην αρµόδια επιτροπή 

διενέργειας - αξιολόγησης του διαγωνισµού). 

 

β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς ως ακολούθως: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραµµένο σε .pdf το ηλεκτρονικό 

αρχείο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της οµάδας ή των οµάδων για τις οποίες προσφέρει, όπως 

αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην σχετική µελέτη. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραµµένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους σε έντυπη µορφή 

εντός της προθεσµίας των 3 εργάσιµων ηµερών από την από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκοµίσει το σύνολο 

ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συµµετέχων. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου δικαιολογητικά συµµετοχής-

Τεχνική Προσφορά που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά σε µορφή αρχείου τύπου 

.pdfκαι δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (άρα δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να τα προσκοµίσουν σε έντυπη µορφή, 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε 

σφραγισµένο υποφάκελο µε εξωτερικές ενδείξεις επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής-

τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού. 

 

9.2.2 Περιεχόµενα υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον υποφάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
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προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον υπό φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 

Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 

µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Ο συµµετέχων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, ψηφιακά 

υπογεγραµµένα, επί ποινή αποκλεισµού, και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα 

αποτυπώνεται η οικονοµική προσφορά του σε µορφή .pdf (Τιµολόγια Προσφοράς/Έντυπο 

Οικονοµικής Προσφοράς Δήµου). 

 

9.3 Τιµές 

Α) Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. 

• Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασµούς και εισφορές 

υπέρ Δηµοσίου και Δήµων κατά τις κείµενες διατάξεις κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Προσφορές σε άλλο νόµισµα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Β) Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς και 

της σύµβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη , όπως επίσης και κάθε 

προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή. 

Δ) Οι προσφερόµενες τιµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 

 

Άρθρο 10ο -Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  

Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα 

(180) ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής 

υποβολής προσφορών στο σύστηµα. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

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

πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 60 ηµέρες. 

Β) Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 

σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 

σύµβασης αυτής. 
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Άρθρο 11ο-Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών. 

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

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

υπό φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 12ο -Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου 

και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. µΗ αρµόδια 

επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται µέσω του συστήµατος του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η επιτροπή αξιολόγησης 

διαγωνισµού δύναται να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες - χρήστες για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συµµετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις 

εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ). 
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Άρθρο 13 - Κατακύρωση - Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή κριτήριο 

είναι η χαµηλότερη τιµή και λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά. 

- Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε 

τη χαµηλότερη τιµή. 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες 

µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά 

συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση 

όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου. 

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών µε γνωµοδότησή της µαζί µε αιτιολόγηση επί τυχόν 

ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή, 

που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει µια εκ των περιπτώσεων των αναφεροµένων στο 

άρθρο 21 της Υπ. Απόφασης αρ. 11389/93. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προµήθειας 

και τη γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας 

ενώ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης. 

Τυχόν υποβαλλόµενη ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά στον συµµετέχοντα κατά του 

οποίου πραγµατοποιείται. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί τυχόν ενστάσεων 

κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µέσα από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Θα ανακηρυχθεί ένας µειοδότης ανά οµάδα όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική 

µελέτη, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 

Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν εµποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισµού και την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτού εφόσον κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αυτή από πλευράς 

τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 

και συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 455/2006). 

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της 

προµήθειας υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-

Θράκης. 



22

 

Άρθρο 14ο -Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 

συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ),τον Ν. 3886/2010, άρθ. 4, όπως τροποποιήθηκε 

µε τον ν. 4055/2012, αρθ. 63 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, 

συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του συστήµατος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν 

λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλει και σε έντυπη µορφή 

εντός προθεσµίας 3 εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε 

ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδροµείου. 

Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, 

οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.  

Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται : 

1) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισµού επιτροπή µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

διακήρυξης έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της 

υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 

από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν 

την διενέργεια του διαγωνισµού. 

2) Ένσταση κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 

αυτόν υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή µόνο από προµηθευτή 

που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

του, και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού 

αξιολόγησης του αντίστοιχου σταδίου. 

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλει την 

ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου η οποία τελικά και 

αποφασίζει. 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Γ.Ο Δήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων 

της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µέσα από 
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το σύστηµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό 

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

Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της 

ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα 

έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου για 

λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσο 

του συστήµατος στον προσφεύγοντα. 

Δ. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του ν. 3852/2010, άρθ. 238 σε συνδυασµό µε το άρΒ. 227 του ίδιου νόµου. Για την 

Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 3886/2010, ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

Ε. 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, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας, 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").  

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€. 

Το εν λόγω παράβολο δύναται να αντικατασταθεί µε ηλεκτρονικό, βάσει του ν. 3943/2011 

άρθ. 29, παρ. 3/ και σύµφωνα µε την αριθ. ΠΟΑ 1163/3-7-13 Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών 

περί ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 

της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 15ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή αναλυτικά. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
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στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της 

απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

µέσα χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής. 

3. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, και το έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

4. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

5. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 

στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει 

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

Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και 

αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

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

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της ΥΑ 11389/93. 

 

Άρθρο 16ο -Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήµο, από κάθε Ν.Π.Δ.Δ. και Σχολική 

Επιτροπή, η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Ο χρόνος ισχύος της προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την 01/01/2016 ή από την 

υπογραφή της εφόσον είναι µεταγενέστερη έως και την 31/12/2016 και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. 

3. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

δ. Την τιµή αναλυτικά. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.  
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η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

4. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας των ειδών, καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή 

µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν 

µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από του 

νόµιµους εκπρόσωπους κατά περίπτωση των φορέων υλοποίησης της προµήθειας. 

5. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' 

αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, 

κατά µέροςπου κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο. 

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

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή Η 

ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 

 

Άρθρο 17ο - Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή οριζόµενη προς τούτο από το 

Δηµοτικό Συµβούλιο για τα είδη που προµηθεύεται ο Δήµος και από το Διοικητικό Συµβούλιο 

έκαστου Νοµικού Προσώπου για τα είδη που προµηθεύονται τα Νοµικά Πρόσωπα και 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση και σύµφωνα µε το άρθρο 28 της 

ΥΑ 11389/93. 

 

Άρθρο 18ο - Χρόνος και τόπος παράδοσης 

1. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου και των 

ΝΠ, Σ.Ε. και σύµφωνα µε την γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που 

ορίζει η σύµβαση. 
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4. Ο τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών αναφέρεται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

5. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του µεταφορικά µέσα. 

 

Άρθρο 19ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των 

προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ί4 του 

µέγιστου προβλεπόµενου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού 

χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστηµα 5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας 

των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. 

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

από το λαβείν της εταιρείας ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον η εταιρεία δεν καταθέσει το 

απαιτούµενο ποσό. 

 

Άρθρο 20ο - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 

και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, 

όταν: 

Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του φορέα. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Γενικά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 33 και 35 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ Β’ 185 

(ΕΚΠΟΤΑ). 
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Άρθρο 21ο - Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά 

προσκοµιζοµένων τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου, αφού γίνουν και όλες οι 

από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 

Ο προµηθευτής εκδίδει και προσκοµίζει το τιµολόγιο στις υπηρεσίες οικονοµικών του Δήµου 

ή του αντίστοιχου Ν.Π.Δ.Δ./Σ.Ε. το αργότερο µέσα στο πρώτο πενθήµερο του εποµένου από την 

παράδοση µήνα. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία 

έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου ή του 

αντίστοιχου Ν.Π.Δ.Δ. 

Οι τιµές του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. 

Οι Προµηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις-φόρους που ισχύουν κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προµηθευµένων ειδών 

πριν τον υπολογισµό του αναλογούντος ΦΠΑ. 

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

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

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

διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

 

Άρθρο 22ο - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013. 
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Άρθρο 23ο - Γλώσσα σύνταξης εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει 

να είναι στην Ελληνική Γλώσσα (εκτός από πιστοποιητικά ISO τα οποία µπορούν να είναι και στην 

αγγλική γλώσσα). 

 

Άρθρο 24ο - Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 

Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011) , ο εκάστοτε φόρος εισοδήµατος, κάθε είδους 

νόµιµες κρατήσεις, κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων κατά περίπτωση, χαρτόσηµα, καθώς 

επίσης και µε τυχόν ζηµιές ή ατυχήµατα η δαπάνη των δηµοσιεύσεων (γνωµοδότηση Δ' Τµήµατος 

Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη και στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού 

διαγωνισµού βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά µε βάση τον προϋπολογισµό της καταχωρηθείσης 

προµήθειας ανά οµάδα κατακύρωσης (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Δίακυβ. Εγκύκλιος 11, 

ΑΠ/27754/28.06.2010). 

 

 

Άρθρο 25ο - Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 

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

του ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, ν. 2286/1995, του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010, 

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

Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια.  

 

Άρθρο 26ο - Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον 20 ηµέρες σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία ως εξής: 

1. Δύο (2) εφηµερίδες οικονοµικές πανελλήνιας εµβέλειας.  

2. Δύο (2) εφηµερίδες τοπικής ηµερήσιας κυκλοφορίας και µία (1) εβδοµαδιαίας κυκλοφορίας τοπική 

εφηµερίδα. 

3. Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Δηµοσίων Συµβάσεων). 

4. Ιστοσελίδα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ». 
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  Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί ως εξής: 

1. Στον δικτυακό τόπο του «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ» και «Κ.Η.Μ.Δ.Σ.» www.promitheus.gov.gr, 

2. Στον ιστότοπο του Δήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον 

προµηθευτή ή τους προµηθευτές σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α’163, όπως ισχύει. 

 

Ο Δήµαρχος 

 

 

Γεώργιος Πετρίδης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΗΣ) 

Ονοµασία Τράπεζας .................................  

Κατάστηµα  ................................  

(Δ/νση οδός - αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης, 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ ............ ΕΥΡΩ 

• ‘Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  .......................... υπέρ της 

εταιρείας ................................................... Δ/νση ...................................... για τη συµµετοχή της στο 

διενεργούµενο διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής για την προµήθεια µε τίτλο Προµήθεια 

λοιπών αναλωσίµων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, 

ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθµιας και Β΄Βαθµιας Εκπαίδευσης για το 2016 σύµφωνα µε 

την υπ 'αριθ. ………………………/ Δ/ξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την ............................................................  

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δηµόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

****ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (ι) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ονοµασία Τράπεζας ...................................  

Κατάστηµα  ....................................  

(Δ/νση οδός - αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης, 
 
Προς:(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ ........... ΕΥΡΩ 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ......................... υπέρ της εταιρείας ..........................................  

Δ/νση ............................................. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της  

σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών 

Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. 

Α΄Βαθµιας και Β΄Βαθµιας Εκπαίδευσης για το 2016 σύµφωνα µε την υπ' αριθ. /

 .................... Δ/ξή σας. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ 

εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δηµόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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