INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.04 12:16:22
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7Τ0ΩΩΚ8-ΧΕΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
30ης Ιανουαρίου 2015
ο

Αριθ. απόφασης

15
Περίληψη
Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και
καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού
διαγωνισμού
του
έργου
«Προμήθεια
απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους
2015» .

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Ιανουαρίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2861/27-01-2015 (ορθή επανάληψη)
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Ερκάν Κίρατζη
Αλεξία Γκιρτζίκη
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1.Απόστολος Αγκόρτζας
2.Τοπ Ισμέτ
3.Αθανάσιος Ξυνίδης

Γίνεται μνεία ότι η Δημοτική Σύμβουλος Γκιρτζίκη Αλεξία αποχώρησε μετά τη
συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ. 2282/20-01-2015 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων
διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια απορρυπαντικών
και
συναφών ειδών έτους 2015», προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (184.738,31€), για τις ανάγκες
συντήρησης και καθαρισμού όλων των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης, όπως και των
κτιρίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης , Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Κέντρο Πολιτισμού, η οποία έχει ως εξής :Σας αναφέρω
ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη προμήθειας του παραπάνω έργου από την
Διεύθυνση οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στη Οικονομική Επιτροπή:
1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης και τον καθορισμό
των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου.
2. Την επιλογή εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και της Απόφασης υπουργού Εσωτερικών
11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Το άρθρο 2 παρ. 4 και το άρθρα 3 παρ.4 και άρθρο 4 παρ.4 & 7 του ΕΚΠΟΤΑ
Το άρθρο 209 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 103 του Ν 3463/2006.
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
Α΄18) και αφορά τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Την υπ αριθ. 311/4-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την κατ αρχάς έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της παραπάνω
προμήθειας.
Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Την υπ΄αριθ. 2282/20-01-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και
Προμηθειών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Προμήθεια απορρυπαντικών και
συναφών ειδών έτους 2015» προϋπολογισμού 184.735,31€ και καταρτίζει τους
όρους της διακήρυξης ως εξής:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει σε ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις:
Τις με αριθ ……………………………………………………………………./2015 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης.
Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α).
Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1 στ
του Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ
190/Α).
Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο………» (Φ.Ε.Κ. 199/Β)
Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος
κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)
Τα άρθρα 209 παρ. 1 & 2 και 273 παρ. 1 Ν3463/2006.
Το Ν. 3886/2010 που αφορά τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων.
Την υπ αριθ. 311/27-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την κατ αρχάς έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού της παραπάνω
προμήθειας.
Την …………………/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του
διαγωνισμού.
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Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.4111/2013(ΦΕΚ
Α΄ 18) και αφορά τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις»
Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
2015» για τις ανάγκες συντήρησης και καθαρισμού όλων των κτιρίων του Δήμου
Ξάνθης, όπως και των κτιρίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης (Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Κέντρο Πολιτισμού).
Άρθρο 1ο
Δαπάνη
Η εκτιμούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΩΝ (€:184.738,31) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
Φ.Π.Α.
Άρθρο 2ο
Πληροφορίες
Όπως προδιαγράφεται στην με αριθμό Π- 2/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δικτυακός Τόπος (URL): http://www.cityofxanthi.gr
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 67100, Ξάνθη
Τηλ: 2541026355
Fax: 2541026355
Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη:
Τμήμα
Λογιστηρίου
&
Προμηθειών
κ.
Κυριάκος
Πεπονίδης
-Διεύθυνση:
Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα, τηλ.& ΦΑΞ 25410 26355.
Άρθρο 3ο
Συμπληρωματικές
Διαγωνισμού

Πληροφορίες

–

διευκρινίσεις

επί

των

εγγράφων

του

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.
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
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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.
Άρθρο 4ο
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η ημέρα ……………………………….. 2015
και ώρα ………:……... Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,
ορίζεται
η
ημέρα
……………………………………….. 2015 και ώρα …….:…... Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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 στο άρθρο 6 της Υ.Α.
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Άρθρο 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα εκτός από τα έγγραφα που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια υλικών, τα οποία μπορούν να είναι και στην Αγγλική Γλώσσα.
Άρθρο 6ο
Δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν 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 τη σχετική διαδικασία
εγγραφής.
Άρθρο 7ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται
προμηθειών συναφών ειδών.
Άρθρο 8ο
Τρόπος και ποσότητα αγοράς

δεκτές

προσφορές

που

αφορούν

επιχειρήσεις
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Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς θα γίνει
σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας, δηλαδή μέχρι 31/12/2015, όπως και τους (3) τρεις πρώτους μήνες
του έτους 2016 έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του
έτους 2016, πάντα με έγγραφη παραγγελία του γραφείου προμηθειών και ειδικότερα:
Όσον αφορά το σκέλος της προμήθειας που αφορά το Δήμο Ξάνθης η
παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από το Γρ. Προμηθειών και η
παράδοση αυτών θα γίνεται στα σημεία που θα υποδειχθούν από το παραπάνω
Γραφείο.
Όσον αφορά το σκέλος της προμήθειας που αφορά τα Νομικά Πρόσωπα η
παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
κάθε Νομικού Προσώπου και η παράδοση αυτών θα γίνεται στα σημεία που θα
υποδειχθούν από τις παραπάνω Υπηρεσίες.
Η ποσότητα αγοράς των επιμέρους ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική αλλά μπορεί να είναι μεγαλύτερη
ή και
μικρότερη. Επίσης το σύνολο του ποσού του συμβατικού προϋπολογισμού δεν είναι
δεσμευτικό αλλά μπορεί να είναι και μικρότερο.
Άρθρο 9ο
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Άρθρο 10ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής (τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά)
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, 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.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο θα έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα), από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό λειτουργίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.
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8. Υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν σοβαρών παραπτωμάτων στην άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και περί ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ.
9. Σύντομη τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης εργασίας και περιγραφή της.
Επίσης, πιστοποιητικά ποιότητας ή και πιστοποιητικά τήρησης προδιαγραφών ή
προτύπων εάν υπάρχουν για την προσφερόμενη εργασία.
10.Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας για την συμμετοχή του
διαγωνιζόμενου στην δημοπρασία και για ποσό 2% του εκτιμούμενου
προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού
κάθε ομάδας εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή:
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΟΣΟ €:378,13)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΟΣΟ €:633,92)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΟ €:40,65)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΟΣΟ €:975,59)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΟΣΟ €:975,59)
Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό επί του συνολικού προϋπολογισμού μη
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., είναι €: 3.003,87. Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις (3) μήνες από
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
11.Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και (Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη).
Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά)
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
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Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική 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.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
(αναφέρεται το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς)
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι :
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 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) του κατασκευαστικού
οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 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) του κατασκευαστικού
οίκου. Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της
προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής 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 και ο συμμετέχον
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Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 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.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Άρθρο 11ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος
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/29-52013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.
118/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ: ……../……/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ……../…../2015
και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
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 12ο
Περιεχόμενο προσφορών
1. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
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2. 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 ποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
Άρθρο 13ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως και 31/12/2015,
όπως και τους (3) τρεις πρώτους μήνες του έτους 2016 έως ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έτους 2015 τουλάχιστον,
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωριστά για τον Δήμο Ξάνθης και
χωριστά για τα Νομικά Πρόσωπα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται
στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι επί τοις εκατό. (ποσοστό έκπτωσης), για κάθε μία
από τις περιπτώσεις χωριστά.
3. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για
κάθε είδος χωριστά, από τις προσφορές. Το ποσοστό θα αναφέρεται αριθμητικώς και
ολογράφως. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς ισχύει και για κάθε
τιμή μονάδος ανά υλικό που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας.
4. Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν
όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που
εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την
οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα.
5. Η προσφερθείσα έκπτωση θα ισχύει και για παρεμφερή υλικά που τυχόν θα
ζητηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και δεν περιγράφονται επακριβώς στον
παρόντα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης. Η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται
στην τιμή επί των επίσημων τιμοκαταλόγων του προμηθευτή.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Άρθρο 15ο
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Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν
δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν κύριες και εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται
δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 16ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα …..:…… 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
(υπο)φάκελοι
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 (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,
οι
προσφέροντες
των
οποίων
οι
οικονομικές
προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 17ο
Ηλεκτρονική 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.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• 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
υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η 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 για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
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δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Άρθρο 18ο
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση διαγωνισμού
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση
και αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από
τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
(αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης)
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την
φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω
του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της
προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην
αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Άρθρο 19ο
Έγγραφα και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με τη
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
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της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα,
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ,
- διαχειριστές ΕΠΕ,
- πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος για ΑΕ,
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α του
παρόντος άρθρου.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
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δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α
του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από
το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α
του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του
εδαφίου β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
(2) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας μεταξύ των μελών της ένωσης.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με τη
φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω
του συστήματος), να προσκομίσει εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και από την οποία να προκύπτει ότι
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.

ΑΔΑ: 7Τ0ΩΩΚ8-ΧΕΥ

Όταν ο Οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, τη φορολογική
ενημερότητα της αλλοδαπής, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου

Άρθρο 20ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Άρθρο 21ο
Ενστάσεις - Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.
173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την
Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω
του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που
ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή
αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (
ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»
ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
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. (Σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α άρθρο 15. Παρ. 1)
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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.
Άρθρο 23ο
Αξιολόγηση προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν γα την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαμηλότερη τιμή για κάθε μία χωριστά, από τις προσφορές, έτσι ανάδοχος μπορεί να
αναδειχθεί διαφορετικός για κάθε μία από τις περιπτώσεις και λαμβάνονται υπόψη
κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
Η τιμή (έκπτωση επί τοις εκατό).
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από
εισήγηση -γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 24ο
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και θα αφορά
χωριστά τον Δήμο Ξάνθης και χωριστά τα Νομικά Πρόσωπα.
Άρθρο 25ο
Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Ξάνθης.
Άρθρο 26ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης
διαγωνισμού που υπάρχει στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο
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ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε τρεις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, όπως και
σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού καταστήματος Ξάνθης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, ενώ θα
αποσταλεί για ανάρτηση και στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας θα βαρύνουν τον
ανάδοχο του έργου προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν.3801/09 άρθρο 46 και
υποχρεούται ο ανάδοχος, να προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά (εξόφληση
τιμολογίου δημοσίευσης – φύλλα εφημερίδων), κατά τη υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 27ο
Πίστωση
Η δαπάνη που αφορά την προμήθεια του Δήμου Ξάνθης θα βαρύνει τους κωδικούς:
02.10.6634 – 02.10.6635 – 02.15.6635 – 02.45.6635 – 02.45.6634 – 02.45.6633 –
02.40.6634 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2015.
Η δαπάνη που αφορά την προμήθεια των Νομικών Προσώπων θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς αυτών έτους 2015.
2.Επιλέγει ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας απορρυπαντικών και συναφών ειδών
έτους 2015 τον ανοιχτό διαγωνισμό
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 4 Φεβρουαρίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

