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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ 10 Τ.Κ. 65403 

ΤΗΛ.: 2510-451.485 

Αριθµ. ∆ιακήρυξης:   81/2016                                                        

Αριθµ. πρωτ. : 58338/25-10-2016 

 

 

 

                                           ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η ∆ήµαρχος Καβάλας διακηρύσσει ότι προβαίνει, κατόπιν της µε αριθµό 461/2016 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καβάλας, σε συνοπτικό διαγωνισµό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ- ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», εκτιµώµενης αξίας 49.499,42 (συµπ. ΦΠΑ 6% -  

13% και 24%), µε κριτήριο κατακύρωσης,  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 1o:  

             Η εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας διέπεται από: 
              Α. Ισχύουσες  διατάξεις 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και  Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ  147/08.08.2016 Α΄. 

2) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008) 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 

143/28-06-2014), πλην των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134.   

4) Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα. 

5) Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, κυρωθείσα µε τον Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία 

ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών για προµήθειες α) τροφίµων, β) λοιπών αναλώσιµων 

ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) 

φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων και όλων των 

νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε 

γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται». 

6) Την µε αριθµό 32205/∆ 10.96/02.10.2013 ( ΦΕΚ 2562/11.10.2013 τεύχος Β΄) απόφαση του 

Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τα ελάχιστα απαιτούµενα 

υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας. 
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7) Το άρθρο 7 της µε  αριθµό 46596/2004 ( ΦΕΚ  1793/6-12-2004 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. 

 
Β. Αποφάσεις 

8) Την µε αριθµό 7/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  Καβάλας, µε την 

οποία ψηφίστηκαν πιστώσεις  σε βάρος των Κ.Α. 10.6681 µε ΑΑΥ. ποσού 2.00,00 , 15.6681 

µε ΑΑΥ182 ποσού 3.000,00 , 20.6681 µε ΑΑΥ 184 ποσού 5.000,00 , 30.6681 µε ΑΑΥ 185 

ποσού 1.000,00 , 35.6681 µε ΑΑΥ 187 ποσού 1.000,00 , 45.6681 µε ΑΑΥ 188 ποσού 

1.000,00 , 50.6681 µε ΑΑΥ 1879 ποσού 1.000,00 , 70.6681 µε ΑΑΥ 192 ποσού 1.000,00 και 

την µε αριθµό 327/2016 απόφαση µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 13.000,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 15.6681 µε ΑΑΥ 750  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καβάλας οικονοµικού 

έτους 2016. 

9) Τις µε αριθµό 129/2016 και 150/2016 αποφάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 

Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου «∆ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη –Προσχολική Αγωγή 

Καβάλας» µε τις οποίες  εγκρίνεται η διενέργεια  της προµήθειας φαρµακευτικού – 

παραφαρµακευτικού υλικού  για το έτος 2016  σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001  

συνολικού ποσού  5.644,52 € µε ΦΠΑ. 

10) Την µε αριθµό 39/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Καβάλας  µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια  της προµήθειας φαρµακευτικού – 
παραφαρµακευτικού υλικού  για το έτος 2016    συνολικού ποσού  99,96 € µε ΦΠΑ . 

11)  Τις µε αριθµό 30/2016 και 51/2016 αποφάσεις του Συµβουλίου της Ενιαίας Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καβάλας µε τις οποίες εγκρίνεται η διενέργεια  της 
προµήθειας φαρµακευτικού – παραφαρµακευτικού υλικού  για το έτος 2016    συνολικού 
ποσού  8.247,26 € µε ΦΠΑ . 

12) Τις µε αριθµό 42 /2016 και 81/2016 αποφάσεις του Συµβουλίου της Ενιαίας Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καβάλας µε τις οποίες εγκρίνεται η διενέργεια  
της προµήθειας φαρµακευτικού – παραφαρµακευτικού υλικού  για το έτος 2016    συνολικού 
ποσού  10.599,97  € µε ΦΠΑ . 

13) Την µε αριθµό 29/2016 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών. 

14) Την µε αριθµό 4561/2016 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

προµήθειας των οµάδων φαρµακευτικού – παραφαρµακευτικού υλικού  για τις ανάγκες του 

∆ήµου Καβάλας και των Νοµικών Προσώπων του, οικονοµικού έτους 2016 του τρόπου 

εκτέλεσης αυτής, των εγγράφων της σύµβασης και των όρων του διαγωνισµού και επιλογής 

του κριτηρίου κατακύρωσης    

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο  προµήθειας και προϋπολογισµός  

 
 

   Ο συνολικός προϋπολογισµός των Οµάδων συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ( 6% - 13% και 
24%) είναι 49.499,42 € και αποτυπώνεται αναλυτικά στην µε αριθµό 29/2016 Μελέτη του 
Τµήµατος Προµηθειών, στην οποία περιγράφονται οι οµάδες φαρµακευτικού – 
παραφαρµακευτικού υλικού  για τις ανάγκες του ∆ήµου Καβάλας και των Νοµικών Προσώπων 
αυτού και ο προϋπολογισµός αυτών και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 
 



 3

 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΤΑ 

 ∆ικτυακός Τόπος (URL): http://www.kavala.gov.gr 

 E-mail: supplies@dkavalas.gr 

 Ταχ. ∆/νση: Κύπρου 10, ΤΚ 65403, Καβάλα 

 Τηλ: 2510451482 

 Fax: 2510451484 

 ΑΦΜ: 997582067 ∆ΟΥ Καβάλας 

 Πληροφορίες: Πετρίδου Ελένη , Τµήµα Προµηθειών, κατά τις εργάσιµες ηµέρες    

 και ώρες  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Έγγραφα της σύµβασης  
   Τα έγγραφα της σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
β) Οι Τεχνικές προδιαγραφές και η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας 
Μελέτης 
γ)   Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
δ) Η προσφορά του οικονοµικού φορέα   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο :Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

     Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου                                                               
Καβάλας, Κύπρου 10, στις  07 Νοεµβρίου   2016, ηµέρα ∆ευτέρα  και από ώρα 10:00 πµ. 
(έναρξη) µέχρι και ώρα 10.30 π.µ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να 
πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται µέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές 
πρωτοκολλούνται µετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
     Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή 
αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου και 

πρωτοκολλούνται µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα.  

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

ΑΡΘΡΟ 6ο:Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης – Παροχή διευκρινήσεων επί των 

εγγράφων της σύµβασης 

      Ο ∆ήµος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καβάλας στη διεύθυνση 
www.kavala.gov.gr. το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης, την µελέτη και τα σχετικά µε 
αυτήν έγγραφα.  
     Οι οικονοµικοί φορείς, εφόσον επιθυµούν, µπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση supplies@dkavalas.gr τυχόν διευκρινιστικά ερωτήµατα µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτως οι οικονοµικοί 
φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν στο ως άνω e-mail δήλωση πρόθεσης συµµετοχής στον 
εν λόγω  ∆ιαγωνισµό, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή σε όλους τυχόν συµπληρωµατικών 
εγγράφων και διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν αποστείλουν την ως άνω 
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δήλωση, µπορούν και πάλι να συµµετάσχουν στη διαδικασία, πλην όµως ο ∆ήµος δεν φέρει 
καµία απολύτως ευθύνη για τυχόν έγγραφα και διευκρινίσεις των οποίων δεν έλαβαν γνώση και 
τα οποία δόθηκαν στους υπόλοιπους συµµετέχοντες.  
      Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το κείµενο της ∆ιακήρυξης που θα 
παραλάβουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Καβάλας από άποψη πληρότητας.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ενωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ενωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 25 Ν. 4412/2016). 
 
Κάθε οικονοµικός φορέας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες 
από µία υποβαλλόµενες προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή 
ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από τον 
διαγωνισµό. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να συµµετάσχουν στη 
διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  δηµόσιας  σύµβασης.  Σε  περίπτωση  που  η  σύµβαση 
ανατεθεί σε κάποια από αυτές, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει πριν  την  υπογραφή  
της σύµβασης να συσταθεί Ένωση ή Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά – Οικονοµική Προσφορά  

   Στον κυρίως Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνονται µε ποινή αποκλεισµού οι εξής ξεχωριστοί 
σφραγισµένοι φάκελοι: 
Α) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Β) Τεχνική Προσφορά 

Γ) Οικονοµική Προσφορά  

      
Α) Περιεχόµενο Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής:  
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει: 
 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης. 

 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νοµικού προσώπου, ήτοι αναλυτικά:  

-  Σε περίπτωση φυσικού προσώπου (ατοµικής επιχείρησης): βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος 
ή βεβαίωση µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευµατία για την συγκεκριµένη 
δραστηριότητα από την αρµόδια ∆ΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συµµετέχων δεν έχει στην κατοχή του 
κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, µπορεί να προσκοµίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που 
παράγει το TAXIS σε σχέση µε τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.   

- Σε περίπτωση οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή ΙΚΕ: 
α) Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα 
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(30) ηµερών στο οποίο να εµφανίζεται µέχρι και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού 
και β) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρίας. 

- Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρίας ή Συνεταιρισµού: α) Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ µε 
ηµεροµηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών στο οποίο να εµφανίζεται 
µέχρι και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού και β) Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερών από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, µόνο εάν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 

αντιπρόσωπό τους για την κατάθεση του φακέλου της προσφοράς.  

- Για τις ατοµικές επιχειρήσεις όταν δεν υποβάλει την προσφορά το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο που έχει την επιχείρηση αλλά εκπρόσωπός του, απαιτείται βεβαίωση 
εκπροσώπησης µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή (ΚΕΠ) ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και επιδεικνύεται απαραιτήτως η ταυτότητα του εκπροσώπου 
κατά την υποβολή της προσφοράς. 
- Για τις οµόρρυθµες, τις ετερόρρυθµες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και τις 
ΙΚΕ όταν καταθέτει την προσφορά εκπρόσωπος απαιτείται βεβαίωση εκπροσώπησης µε 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή (ΚΕΠ) ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις και επιδεικνύεται απαραιτήτως η ταυτότητα του εκπροσώπου κατά την υποβολή 
της προσφοράς. 
-Για τις Ανώνυµες Εταιρείες και τους Συνεταιρισµούς κατατίθεται πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, στο οποίο θα εγκρίνεται  η  συµµετοχή  αυτών  στο  
συγκεκριµένο διαγωνισµό και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισµού, 
ο οποίος θα καταθέσει την προσφορά προσκοµίζοντας απαραιτήτως την ταυτότητά του. 
- Για τις ενώσεις προµηθευτών η προσφορά κατατίθεται από όλα τα µέλη της ένωσης ή από 
κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.  
 

 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία οι προσφέροντες θα 
δηλώνουν: 

4.1 την οµάδα ή τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό  

4.2 ότι η προσφορά τους ισχύει και τον δεσµεύει για εξήντα  (60) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού 

4.3 ότι έλαβαν  γνώση  των όρων της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών προδιαγραφών της 

µελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
4.4 ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε 

αρµόδια δηµόσια αρχή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού για επάγγελµα που 

συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών. 
4.5 ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησής τους. 
4.6 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ). 
4.7 ότι δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό  παράπτωµα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 
4.8 ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων προς 

τον ∆ήµο Καβάλας, προς άλλους ∆ήµους  ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα. 
4.9 ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία 
4.10 ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
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κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες 

(και σε περίπτωση νοµικών προσώπων για όλα τα µέλη του ∆.Σ. ή όλους τους διαχειριστές 

ανάλογα µε την νοµική τους µορφή) όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό 

µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και µε ασφάλιση σε οποιονδήποτε οργανισµό.  
4.11 ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον ως την  
        καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
4.12  ότι δεν  συντρέχει  στην περίπτωσή τους  κάποιος από τους  λόγους των άρθρων 73 και    

        74 του Ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή δύνανται    

         να αποκλεισθούν από τον διαγωνισµό  

      4.13 ότι δεσµεύονται εφόσον αναλάβουν την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης, 

σύµφωνα  µε  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  να  τηρούν  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας όπως έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’. 

      4.14  ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. 

4.15 ότι είναι σε θέση, εφόσον τους ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχουν κάθε 

δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 

περιλαµβάνουν στην παρούσα δήλωσή τους. 

4.16. ότι δεσµεύονται εφόσον αναλάβουν την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης, τα 

φάρµακα που θα προµηθεύσουν στον ∆ήµο και τα Ν.Π. αυτού θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 

για 3 έτη . 

 

Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (αντίθετα, στις βεβαιώσεις εκπροσώπησης των 

οικονοµικών φορέων του άρθρου 8 Α περ. 3 της παρούσας διακήρυξης η θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής είναι υποχρεωτική). Η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης 

δήλωσης, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι εντός του χρονικού διαστήµατος από την 

ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού.  

 

Είναι  επιθυµητό τα  έγγραφα  που  περιλαµβάνονται  στον  ξεχωριστό  φάκελο 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» να βρίσκονται µε την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα 

δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος απώλειάς τους και να 

διευκολύνεται το έργο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

 
-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.  
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Οι συνεταιρισµοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση, 
πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Επισηµαίνεται ότι η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να 
περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή 
της Κοινοπραξίας. 
2. ∆ήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός 
από τους συµµετέχοντες, η έκταση και το είδος της συµµετοχής του καθενός εξ’ αυτών επί του 
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του ∆ήµου και το 
πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφεροµένων 
πιο πάνω δικαιολογητικών συµµετοχής η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά 
λόγω αποκλεισµού του συµµετέχοντα από τον διαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι 
Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ 
αυτών υπεύθυνο έναντι του Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωµής και του προσώπου (φυσικού ή νοµικού) 
που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Ένωσης. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν 
ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 
έναντι του Φορέα, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 
 

    Β) Περιεχόµενο Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: 

 Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 
Έγγραφο του οικονοµικού φορέα, µε υπογραφή και σφραγίδα, στο οποίο θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η συσκευασία και η µάρκα (ή η 
περιγραφική ονοµασία) των προς προµήθεια ειδών της οµάδας/των οµάδων για την οποία/τις 
οποίες συµµετέχει στο διαγωνισµό ο οικονοµικός φορέας σε συµφωνία προς την µε αριθµό 
29/2016 µελέτη – τεχνικές προδιαγραφές του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης.  
    Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ πρέπει να 
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (βλ. αµέσως κατωτέρω άρθρο 10 στοιχ. β-ε). 
 
     Γ) Περιεχόµενο Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς: 

 Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει: 
 Συµπληρωµένο, µε υπογραφή και σφραγίδα, το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και το περιεχόµενο του οποίου είναι απόλυτα 
δεσµευτικό. , των οποίων  κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν στο έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς την προσφερόµενη τιµή δίπλα σε κάθε είδος της οµάδας, καθώς και το 
µερικό σύνολο της οµάδας χωρίς το ΦΠΑ, το ΦΠΑ και το σύνολο µε ΦΠΑ. 
         Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨, πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (βλ. αµέσως κατωτέρω 
άρθρο 10 στοιχ. β-ε). 

 
        Υπογραµµίζεται ότι  η Επιτροπή ∆ιενέργειας µπορεί να ζητά από κάθε προσφέροντα, 

ανά πάσα στιγµή κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα από τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 8 υπό 
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στοιχεία Α, Β, Γ , όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας (βλ. και άρθρο 15 της παρούσας ∆ιακήρυξης).  

 

 

   ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  

    Α) Εγγύηση συµµετοχής: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από 
εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού 
προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των 
οµάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της εκτιµώµενης αξίας (χωρίς 
ΦΠΑ) της οµάδας ή των οµάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονοµικός 
φορέας. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µία ή 
περισσότερες οµάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

   Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν 
στην ένωση. 
      Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες, ήτοι τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 12 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016. 
      Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Καβάλας, αν ο προσφέρων αποσύρει 
την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
αναφορικά µε τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά, δεν προσκοµίσει 
εντός της τασσόµενης προθεσµίας τα πιστοποιητικά που θα του ζητηθούν σε περίπτωση 
προσωρινής κατακύρωσης σε αυτόν οµάδας ή οµάδων του διαγωνισµού, ή δεν προσέλθει εντός 
της τασσόµενης προθεσµίας για την υπογραφή της σύµβασης. 
      Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης.  
      Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά α) την άπρακτη 
πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης 
ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

    Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής από Τράπεζα θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα 

µε το συνηµµένο στην παρούσα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Παράρτηµα Α΄). 

       Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

 

       Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 

πρέπει να προσκοµίσει την απαιτουµένη εγγύηση καλής εκτελέσεως, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας χωρίς να 

υπολογίζεται  ο ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).  

      Οι εγγυητικές επιστολές Τραπέζης θα πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το συνηµµένο 

στην παρούσα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(Παράρτηµα Α΄) 
  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου και έχει διάρκεια ισχύος µέχρι τις 31-12-2016. 

   Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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      Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού.  
      Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την 

οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 

την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υ-

πόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης 

ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον 

τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

     Ο ∆ήµος Καβάλας επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κυρίως Φάκελος Προσφοράς  

      Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές 
υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία (άρθρο 92 Ν. 4412/2016): 

α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής (∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ),  

γ) ο τίτλος της σύµβασης («Προµήθεια των οµάδων τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καβάλας και των Νοµικών Προσώπων του, οι οποίες απέµειναν µετά την διενέργεια 

Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για το χρονικό διάστηµα από 01-08-2016 έως και 31-

07-2017»), 

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών),  

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (δηλαδή τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα) 

  Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται σε τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική προσφορά και η οικονοµική προσφορά κατά τα ανωτέρω 
οριζόµενα στο άρθρο 9 Α, Β, Γ. 
     Οι προσφορές δεν θα έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις και σε περίπτωση 
ύπαρξης οποιασδήποτε διόρθωσης αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, 
το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει τη διόρθωση, να τη µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών την καθιστούν ασαφή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
     Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς.  
     Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της 
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονι-
στής αυτής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών       

  Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόµενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για µία ή 

περισσότερες από τις οµάδες φαρµακευτικού- παραφαρµακευτικού υλικού , αλλά για το 

σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας επί ποινή αποκλεισµού. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές 
για ορισµένα µόνο είδη µιας οµάδας. 
    Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη των Οµάδων, είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει  τιµής ανά οµάδα. 

        Τόσο το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης από τον προµηθευτή, όσο και η προσφερόµενη 
τιµή µονάδας, παραµένουν σταθερά και αµετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια της προµήθειας και 
δεν υπόκεινται για κανέναν λόγο σε αναθεώρηση.    

  Όλες οι τιµές των προσφορών  θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαµβάνουν: 

•  Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ.) και τις νόµιµες κρατήσεις, οι 
οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον οικονοµικό φορέα. 
• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον οικονοµικό φορέα. 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η συνολική 
τιµή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της 
ισχύος προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Οι τιµές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η 
διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 

   Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει 
να λάβει ο προµηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν 
παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο ∆ήµος δεν 
υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες 
που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα  γεγονότα ή µετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ 
ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των 
προτέρων µετρήσεις. 

    ∆εδοµένου ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή 
(µονάδας και ποσοστού έκπτωσης). Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος Καβάλας επιλέγει τον 
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 

      Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς που καλούνται να συµπληρώσουν οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι επισυνάπτεται στην µελέτη και το περιεχόµενό του είναι απόλυτα δεσµευτικό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για εξήντα (60) ηµέρες  
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
     Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, αυτοµάτως, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός 
εάν ο ∆ήµος Καβάλας κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς σύµφωνα µε το άρθρο 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Παραλαβή προσφορών 

     Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας επιτροπή 
που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής και πρωτοκόλλησης των προσφορών, 
που ορίζεται στην παρούσα.  
      Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος 
αναγράφεται και στο πρακτικό.  
       Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο :Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

   Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων και υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφορές 
πρωτοκολλήθηκαν µέχρι και την ώρα λήξης παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 5 της 
παρούσας διακήρυξης. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Το δικαίωµα πρόσβασης στα 
έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του 
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 («Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» ΦΕΚ Α΄34). 

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής 
κατά σειρά επίδοσής τους, καθώς και ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών ο οποίος µπορεί να 
εκτείνεται και σε επόµενες συνεδριάσεις αν η επιτροπή, λόγω φόρτου εργασίας, δεν δύναται να 
ολοκληρώσει αυθηµερόν τα καθήκοντα της. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές 
και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του 
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα θα οριστεί µε νέα πρόσκληση.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε 
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προθεσµία επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέ-
ροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί, δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 102 Ν. 4412/2016). 

Πιο συγκεκριµένα στο ως άνω πρακτικό καταγράφονται όσες προσφορές κριθούν µη 
κανονικές ή απαράδεκτες και όσες θα προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού 
(άνοιγµα οικονοµικών προσφορών). 

Μη κανονικές, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται: 
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης (διακήρυξη, µελέτη, κλπ),  
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, 
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως συµπαιγνίας ή διαφθοράς, 
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές σύµφωνα µε το άρθρο 88. 

     Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα: 
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα 

και 
β) όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και 

τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 
 
 Β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 

µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίστηκε µετά από νέα πρόσκληση και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών και έλεγχος των οικονοµικών προσφορών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο ως άνω στάδιο Α) οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 

     Γ) Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει το 
αρµόδιο όργανο επί των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε 
το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. 
 
     ∆) Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

      
      Ε) Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει δέκα (10) ηµέρες µετά την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών του άρθρου 8 της παρούσας, όπως είναι το 
πιστοποιητικό επιµελητηρίου, η φορολογική ενηµερότητα, οι ασφαλιστικές ενηµερότητες και 
κάθε άλλο έγγραφο που, κατά την κρίση της Επιτροπής, συνιστά αποδεικτικό µέσο για την µη 
συνδροµή των υποχρεωτικών ή δυνητικών λόγων αποκλεισµού και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιιλογής.  

  Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 
    Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
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     Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προ-
καθορισµένο χρονικό διάστηµα ή στην προθεσµία και παράταση αυτής που του δόθηκε, τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών κηρύσσεται έκπτωτος 
και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Καβάλας 
η εγγύηση συµµετοχής του που είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη, κατά περίπτωση, πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα στην ενδεικτική τιµή του 
προϋπολογισµού κάθε είδους της οµάδας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
     Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καβάλας για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύ-
ρωση της σύµβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 16ο Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης  

     Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεο-
µοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
     Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

   Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 
     Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
    Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : Ενστάσεις 

      Ενστάσεις πριν από την υπογραφή συµβάσεων υποβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις, 
υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 127): 
      –κατά της διακήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 
       - κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
        Η ένσταση υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Καβάλας εντός των νοµίµων 
προθεσµιών κατά τα ανωτέρω. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
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έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
        Για την εξέταση των ενστάσεων αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο είναι η τριµελής Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Αρµόδιο όργανο να 
αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά της ∆ιακήρυξης είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Καβάλας, ενώ επί των ενστάσεων κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής είναι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Καβάλας. Στην τελευταία περίπτωση η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο Τόπος παράδοσης και χρόνος παράδοσης των ειδών  

   Η παράδοση του συνόλου των αιτούµενων υπό του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 
ποσοτήτων ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31-12-2016.  
   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες των Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου . 
     Οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι οι εκτιµούµενες ως µέγιστες απαραίτητες ποσότητες και 
είναι ενδεικτικές, όχι δεσµευτικές. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, είναι πολύ πιθανό να µην 
χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιµούµενες ως µέγιστες ποσότητες.   
    Συνεπώς, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της αναγραφόµενης στη σύµβαση 
ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιµούµενων ως µέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων 
για το ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα), εφόσον, βάσει των αναγκών του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιµούµενης ως 
µέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για το 
λόγο αυτό από τον ∆ήµο ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού. Εντούτοις, σε περίπτωση που ο ∆ήµος ή 
τα Νοµικά Πρόσωπα θελήσουν να εξαντλήσουν το σύνολο των ποσοτήτων, ο ανάδοχος οφείλει 
να είναι σε θέση να το παραδώσει εντός της οριζόµενης στο παρόν άρθρο προθεσµίας. 
    Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Ν.Π. και του 
∆ήµου, όπως θα υποδεικνύεται από αυτά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών.   
    Οι συµβάσεις  της προµήθειας  που θα υπογραφούν ανάµεσα στο ∆ήµο και τα Νοµικά 
Πρόσωπα αυτού και τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές θα λήγουν στις 31-12-2016, 
ηµεροµηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει παραδοθεί το σύνολο των αιτούµενων υπό του 
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων ποσοτήτων ειδών. 
    Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται από το ∆ήµο και τα 
νοµικά του Πρόσωπα υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
    α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, 

 β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία 
της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα 
του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
    γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό 
χρόνο παράδοσης. 
    Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
     Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 
     Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
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      Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

   Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Παραλαβή των ειδών  

       Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016. 
       Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα 
διενεργηθεί µε:  
α) Με µακροσκοπική εξέταση. 
β)Με χηµική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), µόνο εφόσον η Επιτροπή την κρίνει απαραίτητη. 
      Μετά τη διενέργεια µακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση χηµικής εξέτασης συντάσσεται 
από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου τούτου. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής 
µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 
β)να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύµβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
   Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

      Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει 
αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 
τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια 
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το 
υλικό µπορεί να απορριφθεί.  
      Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
διαδικασίες.  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  Χρόνος παραλαβής υλικών – Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής 

        Η Επιτροπή Παραλαβής θα πρέπει να πραγµατοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης 
του υλικού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 21ο  Απόρριψη των συµβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών,  µε  απόφαση   του   αποφαινοµένου   οργάνου   ύστερα   από   γνωµοδότηση   του 
αρµόδιου  οργάνου,  µπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  µε  άλλη,  που  να  είναι 
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σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή (άρθρ. 213 Ν.4412/2016). 

- Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που 
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  µπορεί  να  είναι  µεγαλύτερη  του  1/2  του 
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

- Αν  ο  προµηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  µέσα  στην 
προθεσµία   που   του   τάχθηκε   και   εφόσον   έχει   λήξει   ο   συµβατικός   χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

   Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας 
µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο : Προσκόµιση δειγµάτων 

     ∆εν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων για την αξιολόγηση των προσφορών στον 
διαγωνισµό. Όµως, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες την προσκόµιση 
δειγµάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.  
    Οµοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους 
του προϊόντος ή/και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόµιση τόσο των 
δειγµάτων που καταθέτουν οι οικονοµικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των 
δειγµάτων των προµηθευτών από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά ρυθµίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις 
που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης βαρύνει τον προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Τρόπος πληρωµής 

   Το εκάστοτε εκδιδόµενο τιµολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) µετά από  την οριστική 
παραλαβή του συνόλου του τµήµατος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 
4412/2016). Τα δικαιολογητικά που, κατ’ ελάχιστο, απαιτούνται για την πληρωµή του 
προµηθευτή είναι:   
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ∆ήµου Καβάλας. 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

     Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας.   
     Η καταβολή της αµοιβής του προµηθευτή θα γίνεται µε την προσκόµιση των παραστατικών 
που προβλέπονται παραπάνω, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 
4412/2016), συνεκτιµηµένου και του χρόνου που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο  Ματαίωση της διαδικασίας  

       Ο ∆ήµος Καβάλας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή 

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 105 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.  
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       Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ήµου Καβάλας, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον 
∆ήµο Καβάλας  οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 
   γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
  δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
  ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,  
  στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
      Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, ο ∆ήµος Καβάλας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
     Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ο ∆ήµος Καβάλας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµ-
βασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
      Ο ∆ήµος Καβάλας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, 
να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την 
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 (ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση) ή 32 
(προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση) του Ν. 
4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
των άρθρων αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο :Επίλυση διαφορών 

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την διενέργεια του 
παρόντος διαγωνισµού και κατά την υπογραφή της  σύµβασης αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια 
Καβάλας. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο :∆ηµοσίευση διαγωνισµού 

         Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο προς ενηµέρωση των µελών του, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισµού θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) 

                                                                                                                       Καβάλα, -----10-2016 

 

                                                                                                              

       H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                             Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       
                                         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                           ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                      

                                            
        Ε. ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ                 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                
 
                                                                                                        Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

 

 

                                                                                           ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄ 

 
1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 
 

Εκδότης: ………………………………..…(πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος και Κατάστηµα) 
 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………… 
 

 
Προς: ∆ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 10 
ΤΚ 65403 ΚΑΒΑΛΑ 

 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπ’ αριθµ. ……………… ποσού……………….……. ευρώ. 

 

 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή  ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ1 ……………………… υπέρ του 
 

 
(i)   [σε   περίπτωση   φυσικού   προσώπου]:   (ονοµατεπώνυµο,   πατρώνυµο)   .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

 
α)    (πλήρη    επωνυµία) 

 

…………………………
……….. 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

 

β)    (πλήρη    επωνυµία) 
 

…………………………
……….. 

 

........................, 
 

ΑΦΜ: 
 

...................... 
 

(διεύθυνση) 
 

....................... 

 

γ)    (πλήρη    επωνυµία) 
 

........................, 
 

ΑΦΜ: 
 

...................... 
 

(διεύθυνση) 
 

......................2 

                                                           
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 

και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 

αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (‘Αρθρο 72, παρ. 1, περ. α του ν. 4412/2016).  
2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµός και ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη για την 

προµήθεια  […], για την ανάθεση της σύµβασης για το/α τµήµα/τα  (την/τις οµάδα/ες) 

………………………………………….3 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 

σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ……. (τουλάχιστον 150 ηµέρες από την εποµένη του ∆ιαγωνισµού)4  ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι  

µπορούµε  να  θεωρήσουµε  την Τράπεζα  µας  απαλλαγµένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση 

εγγυοδοσίας µας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, µε την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της5. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε6. 

 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

       

            

  

                                                           
3 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης,  συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός/γράμμα του/ων τμήματος/ τμημάτων για το/α οποίο/α 

υποβάλλεται προσφορά (Άρθρο 72 παρ. 4 περ. ι του ν. 4412/2016). 
4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του ν. 

4412/2016). 
5 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016 
6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του  Υπουργού  Οικονομικών,  

με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
 
 

Εκδότης: ………………………………(πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος και Κατάστηµα) 
 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………… 
 

 
Προς: ∆ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
           ΚΥΠΡΟΥ 10 
           ΤΚ 65403 ΚΑΒΑΛΑ 

 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ’ αριθµ. ……………… ποσού……………….……. 

ευρώ. 
 

 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή  ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ7 ……………………… υπέρ του 
 

 
(i)   [σε   περίπτωση   φυσικού   προσώπου]:   (ονοµατεπώνυµο,   πατρώνυµο)   .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

 
α)    (πλήρη    επωνυµία) 

 

…………………………
……….. 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

 

β)    (πλήρη    επωνυµία) 
 

…………………………
……….. 

 

........................, 
 

ΑΦΜ: 
 

...................... 
 

(διεύθυνση) 
 

....................... 

 

γ)    (πλήρη    επωνυµία) 
 

........................, 
 

ΑΦΜ: 
 

...................... 
 

(διεύθυνση) 
 

......................8 

                                                           
7 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 

και δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 

αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72, παρ. 1, περ. β του ν. 4412/2016). 
8 ο.π. υποσ. 2. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 
για την καλή εκτέλεση της/των οµάδας/οµάδων………….. της (αριθµό και τίτλο) 

……………………………….. σύµβασης9, σύµφωνα µε την (αριθµό και ηµεροµηνία) ..................... 

∆ιακήρυξη  για την […]. 

 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 

σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την […] . 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να 

εκδίδουµε10. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           
9 Σύμφωνα με το Άρθρο 72 παρ 4 περ. ια του ν. 4412/2016 
10 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του  Υπουργού  Οικονομικών,  

με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 


