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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για την «Ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών για τη φύλαξη  του Ξενώνα    Φιλοξενίας   Γυναικών Θυμάτων Βίας» στα πλαίσια ανάπτυξης 

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

της βίας, για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.511,55 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).  

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης ορίζεται από 01/12/2015 έως την 29/02/2016 με 

δυνατότητα παράτασης έως την ένταξη της Πράξης ή την υπογραφή των Συμβάσεων για την Πράξη αυτή ή 

για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο εντός έξη (6) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής, επί της Δ/νσης Πλ. Γ. 

Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και την 30η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 μ.μ. 

Η διενέργεια της παροχής υπηρεσίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του ΠΔ  Το  Π.Δ. 28/80 «Περί 

εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

Οι προσφέροντος πέρα από την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή 

αποκλεισμού εντός του σφραγισμένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης των 

10.985,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό των 220,00 ευρώ. Πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα επιπλέον από την ημερομηνία λήξης των προσφορών, ήτοι μέχρι την 30/12/2015 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή 

Βιομηχανικού), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που 

θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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3. Ειδική άδεια λειτουργίας Επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 

ΑΊ64) 

4. Τις απαιτήσεις του Ν. 3861/2010  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία : 

i. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : δεν τελούν σε πτώχευση 

ούτε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης. Ρητά ορίζεται ότι το 

σχετικό πιστοποιητικό θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

ii. Να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

Ρητά ορίζεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά θα κατατεθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

iii. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και δεν έχουν αποκλεισθεί 

τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν 

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

iv. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την 

παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες αρχές, σχετικά με την 

ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

v. Να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

vi. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τα οποία προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην 

προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

6. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει:   

     Οικονομική Προσφορά - Τιμολόγιο προσφοράς, δηλαδή την προσφερόμενη τιμή. 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός 

της εγγυητικής επιστολής που υποβάλλεται πρωτότυπη). 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

 

 


