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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο: 

ΝΑΙ X ΟΧΙ  

 
   Κοζάνη,      11-02-2016 
   Αρ. Πρωτ.: 17779/788 
                                               

Αριθ. διακήρυξης       09/2016 
 

Θέµα: «Επαναληπτικός Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου της  µαγνητοφώνησης και  αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για το έτος 2016» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΝΑΙ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 

 

 
                             

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και 
ισχύει. 

2. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων", όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν.2362/95 {ΦΕΚ 247/Α/1995) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/2014). 

4. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωµή δαπάνης ∆ηµοσίευσης» 
5. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
6. Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει. 
7. Το Π.∆ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 
8. Την αριθµ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση Υπ. Οικονοµικών περί 

αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95).  
9. Του Ν.3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν.3310/2005 µέτρα για την 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια 
σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

10. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση των νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και άλλες διατάξεις. 

11. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων Π∆ 318/92 & λοιπές ρυθµίσεις». 

12. Τον Ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/11) «Συγκρότηση Συλλογικών οργάνων» 
14. Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α) «Καταβολή παραβόλου για άσκηση ένστασης». 
15.  Το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α) «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής». 
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16. Την αρίθµ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων». 

17. Την αρίθµ. 9814/20-05-2013 απόφαση (ΦΕΚ 1222/Β, ∆ιορθ. σφαλµ. Στο ΦΕΚ 1393 Β/6-6-
13) Υφυπουργού επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων & εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών & 
τοπικών εφηµερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε την αρίθµ 11463/13 (ΦΕΚ 1393/Β) απόφαση 
Πρωθυπουργού. 

18. Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-
2010] περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη 
σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων ». 

19. Την αρίθ. 141385/6429/17-11-2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης  στον ΚΑΕ 0899 (Α∆Α 
Ω7837ΛΨ-ΒΣΚ) 

20. Την αρίθµ. 2224/15 (Α.∆.Α Ω∆ΟΡ7ΛΨ-2ΞΗ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 
21.000,00 € και η έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την µαγνητοφώνηση - 
αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, καθώς 
και τους όρους της διακήρυξης για το έτος 2016. 

21. Την αρίθ. 80/16 (Α∆Α 6ΗΖΠ7λψ-Φ5Μ)απόφαση επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού. 
 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
1. Πρόχειρο  ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή προσφοράς  για την ανάδειξη αναδόχου  µαγνητοφώνησης - αποµαγνητοφώ-
νησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας , 
ενδεικτικού Προϋπολογισµού 21.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
Οι δαπάνες του έργου θα  βαρύνουν  τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
και τον KAE 073. 0899  
2.  Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 23/02/2016 
 
3. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 
 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  
∆ηµοκρατίας 27 ,50100 Κοζάνη 
∆.Ο /Τµήµα Προµηθειών  
Ηµιώροφος (γραφ 25)  

23/02/2016 Τρίτη 10:00 π.µ. 

 
Προθεσµία παραλαβής προσφορών : Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (άρθρο 5). 
4.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα , συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες προµηθευτών, της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, που ασκούν  επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο  της παρούσης. 
β) ενώσεις προµηθευτών, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά , 
εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (άρθρο 1). 
5.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δύο µήνες από την επόµενη 
της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που  ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω 
αναφερόµενου , απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7.  Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλαµβάνει τα έγγραφα του διαγωνισµού από το 
γραφείο  Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης  Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
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Κοζάνης ∆ηµοκρατίας 27 , ηµιώροφος (γραφείο 25) κατά την διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και 
ωρών 8:30- 2:00, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την λήξη 
υποβολής των προσφορών . 
8.  Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο   διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται σε αυτούς, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες 
ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
9.  Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού , αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι  (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να παραλάβουν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες από την υπηρεσία µε  δική τους 
µέριµνα , στο προαναφερόµενο 6ήµερο. 
10.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από τη  υπηρεσία 
(πληροφορίες  στο τηλ 24613 51194),τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
11.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
12.  Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να σέβεται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που 
χαρακτηρίζονται έτσι από τους διαγωνιζόµενους. 
13.   Την δηµοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στις εφηµερίδες την επιβαρύνεται  ο 
ανάδοχος του έργου. 
14.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
θεωρούνται αναπόσπαστο  µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής: 
 14.1   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:  Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπόδειγµα  Οικονοµικής                                       
                                   προσφοράς 
 14.2  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’:           Συµπληρωµατικοί γενικοί όροι  ∆ιαγωνισµού.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

   
 

             
                                                                                                      ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Μαγνητοφώνηση - Αποµαγνητοφώνηση  πρακτικών των συνεδριάσεων  του Περιφερειακού 
Συµβουλίου που θα διεξαχθούν τη χρονική περίοδο από της υπογραφής της σύµβασης έως 
31/12/2016  ως ο παρακάτω  ενδεικτικός πίνακας (µε δικαίωµα παράτασης για δύο ακόµα µήνες).  
  
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ  

ΩΡΕΣ 

1 

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ - 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 24-30 4-5 

 
 Ειδικότερα περιλαµβάνονται: 
 

1. Η µαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε 
µηχανικά µέσα του αναδόχου, καθώς και η διάθεση ενός ατόµου (βοηθητικού) για την 
εύρυθµη λειτουργία της µικροφωνικής συσκευής. 

2. Η αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού  Συµβουλίου. 
3. Η ηλεκτρονική επεξεργασία των κειµένων. 
4. Η φωτοαντιγραφή των πρακτικών του Περιφερειακού  Συµβουλίου σε δέκα   αντίγραφα . Η 

παράδοση των αντιγράφων  κάθε συνεδρίασης θα γίνεται  εντός µηνός από την ηµέρα της  
συνεδρίασης . Σε περίπτωση που εκτάκτως    ζητηθεί αντίγραφο των πρακτικών ή µέρος των 
 συνεδριάσεων για πολιτικούς   ή δικαστικούς λόγους, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
παραδώσει  εντός δύο (2) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. 

5. Η βιβλιοδεσία µε πλαστικό εξώφυλλο ή θερµοκόλληση δύο αντιγράφων. 
6. Η αποθήκευση πρακτικών σε µαγνητική µορφή (CD). 
7. Η αποστολή των φωτοαντιγράφων και των CD στο Τµήµα Συλλογικών Οργάνων. 
8. ΄Ολα τα δακτυλογραφηµένα κείµενα θα παραδίδονται εκτυπωµένα σε χαρτί  Α4, 

βιβλιοδετηµένα µε θερµοκόλληση εξώφυλλο, απλό ή σπιράλ. 
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 10 εντυπα αντίγραφα και σε 4 αντιγραφα CD σε 

ηλεκτρονική µορφή 
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας είναι υποχρεωµένη να  µεριµνήσει για την    διαµόρφωση   
κατάλληλου χώρου και συνθηκών στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Περιφερειακού  Συµβουλίου 
του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης . 
 
Σηµ. Κάποιες εκ των Συνεδριάσεων, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να εκτιµηθεί επακριβώς, 
θα πραγµατοποιηθούν στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων (Γρεβενά, Καστοριά, 
Φλώρινα). 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης. 
2. Ο ανάδοχος του διαγωνισµού θα αναλάβει την µαγνητοφώνηση  - αποµαγνητοφώνηση  των 

πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου  από της υπογραφής της σύµβασης έως και 
31/12/2016 µε δικαίωµα παράτασης για δύο ακόµα µήνες 

3. Ο αναφερόµενος αριθµός των συνεδριάσεων καθώς και η διάρκεια τους είναι   ενδεικτικές και 
όχι δεσµευτικές και µπορεί να διαµορφωθεί κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανάλογα 
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µε τις ανάγκες της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
4. Οι τιµές της προσφοράς θα δοθούν σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα της   Οικονοµικής 

προσφοράς. 
5. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα απορρίπτονται.  

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ι . ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ            
 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
(α) Όλα τα  Φυσικά  ή  νοµικά πρόσωπα ,ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
(β) Ενώσεις προµηθευτών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
(γ)Συνεταιρισµοί. 
Στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα 
(α),(β) και (γ) κατηγορίες. 
 
2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής: 
 
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. 
του ∆ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
 
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το 
στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό 
διάστηµα. 
 
(γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για: 
 
(ί) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(iii) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1 -1 998 σ. 1 ), 
 
(iν) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ν) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(νϊ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α' 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 [α' 305]). 
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δ)  Όσοι τελούν υπό πτώχευση  και επίσης όσοι τελούν   υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
   
ε) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά που τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
 
II. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 
προσφορά τους, τα εξής: 

 
Εγγύηση Συµµετοχής ίση µε το 2% του Προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ ποσού 341,46 € 
 
 Υπεύθυνη δήλωση (µία ή περισσότερες) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 
 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν 
ii.  Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, καθώς και ο χρόνος ισχύς 
προσφοράς.(δύο µήνες από την εποµένη της δηµοσίευσης του διαγωνισµού) 
iii .  Να   δηλώνεται   ότι   δεν   έχει   αποκλειστεί   από   διαγωνισµούς του   Ελληνικού ∆ηµοσίου    
ίν. Να δηλώνεται ότι παραιτείται  από  κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση    αναβολής ή 
ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
ν. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για: 
 
(α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της  
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑτου Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α' 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
vi.  Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελεί υπό 
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
vii . Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι 
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
viii . Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι 
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εγγεγραµµένος: 
 
• στο Οικείο Επιµελητήριο (Έλληνες πολίτες) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή 
 
•  στο Οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις (αλλοδαποί) κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
ix.  Να δηλώνεται, εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 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). 
x. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 1. 
 
 
 Εφόσον οι  υποψήφιοι  προµηθευτές   συµµετέχουν   στους  διαγωνισµούς  µε   
αντιπρόσωπο   τους, υποβάλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/14).  
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν. 4250/14. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
 
 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆.118/07, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το 
Ν.2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από 
την παρούσα διακήρυξη.(΄Αρθρο 19 παρ.6 του Π.∆.118/2007) 
 
Α. Οι Έλληνες Πολίτες 
 
i. Πιστοποιητικό του  οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης 
ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1).   
 
ii.  Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ 1του άρθρου 43του Π.∆. 
60/2007 
 
(α) αδίκηµα του Αγορανοµικού  Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
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ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑτου Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991Τ για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
iii.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του 
παρόντος άρθρου 1), από το οποίο να προκύπτει . Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ,  
 
iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της 
παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), 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 εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (iii) και (iv) 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Β. Οι Αλλοδαποί 
 
i. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
 
α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
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91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
ii.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της 
παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1). 
 
iii . Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , και επίσης ότι δεν 
τελούν   υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Γ. Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
 
i. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Α της παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος 
άρθρου 1 για τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Β της 
παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
 
ii . Πιστοποιητικό ∆ήλωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της 
παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), 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 (Α1 
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. 
 
iii. Καταστατικό και τα έγγραφα τροποποίησης του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή το ΦΕΚ ίδρυσης του και τις 
τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση δικαιολογητικά του 
εδαφίου Α και Β. 
 
iv Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι υπόχρεοι (αναφέρονται 
παρακάτω) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
 
α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
• ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 
• Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε., 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
 
v. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
(περίπτωση ίί του παρόντος εδαφίου Γ), εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Ανώνυµη εταιρεία, 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 (Ε.Π.Ε.) 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. 
 
 
 
∆. Οι Ενώσεις Προµηθευτών 
 
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
 
ii  Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
 
iii.  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
 
iν. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
 
Ε. Οι Συνεταιρισµοί 
 
i. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού δεν έχει καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
 
(α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
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δραστηριότητας, 
 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
ii  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις iii και iν του εδαφίου Α της παρούσας 
παραγράφου 11.2, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο εδάφιο Β της παρούσας παραγράφου 11.2 για τους αλλοδαπούς συνεταιρισµούς 
και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση ii του εδαφίου Γ της παρούσας παραγράφου 
II.2. 
 
 
iii.    Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
1. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται 
να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.. 
 
2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 
  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για  εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την προθεσµία παραλαβής προσφορών. 
 
2.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εξήντα (60) ηµερολογιακές µέρες. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,  
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα   ότι   η   συνέχιση   του   διαγωνισµού   εξυπηρετεί   το   δηµόσιο   
συµφέρον,   οπότε   οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού 
συνεχίζεται µε όσους παρέτεινα τις προσφορές τους. 
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3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική 
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) 
αντίγραφα. Πιο συγκεκριµένα ζητούνται: δύο (2) αντίγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, δύο (2) αντίγραφα της τεχνικής  προσφοράς και δύο αντίγραφα της οικονοµικής 
προσφοράς . Σ' ένα από τα αντίτυπα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίγραφα, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.  
Η προσφορά, υποβάλλεται στη ∆/νση Οικονοµικού  - Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, ∆ηµοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη, ηµιώροφος (γραφείο 25)  µέχρι λήξης της προσφοράς, 
δηλαδή µέχρι 23/02/2016 και ώρα 10:00 π.µ αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραµµατεία της 
παραπάνω ∆ιεύθυνσης (∆.Ο.). Η υποβολή της προσφοράς γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή 
από σχετικά εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του (απόφαση ∆.Σ. της εταιρείας ή εξουσιοδότηση από 
τον ∆ιαχειριστή της εταιρείας). 
 
Η προσφορά µπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και θα απευθύνεται στην 
παραπάνω διεύθυνση, και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις και µε την επιπλέον ένδειξη «να 
πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδροµικώς θα ληφθούν υπόψη µόνο αν 
φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι την προηγουµένη της διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και µέχρι τις 14:00 µ. µ. ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν 
µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε αποστάλθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
Υπηρεσία έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών 
ορίων, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση 
της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α)  Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 
β)  Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
γ)  Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ)  Το έργο και υποέργο για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά 
ε)   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα 
 
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρείς επιµέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους,  
δηλαδή: 
 
Α) Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής σφραγισµένο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 του παρόντος Παραρτήµατος. Στον φάκελο θα υπάρχει η 
ένδειξη "Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυξης . 
Β) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς o οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς  και είναι 
η τεχνική περιγραφή του έργου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της προκήρυξης. 
Γ) Τα οικονοµικά στοιχεία  της προσφοράς τoπoθετoύvται  επί ποινή απορρίψεως  σε χωριστό 
σφραγισµένο  φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη : 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του 
διαγωνιζόµενου. 
Η Οικονοµική προσφορά θα είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένα από τον προσφέροντα  
Οι φάκελοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  ,Τεχνικής Προσφοράς και  Οικονοµικής Προσφοράς 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει 
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στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη 
 από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει 
αυτή.  
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπρόθεσµα την ένσταση του εδαφίου Α της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 του παρατήµατος Β' της παρούσας διακήρυξης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
ή έχει απορριφθεί η παραπάνω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, και δεν δύναται µε οιονδήποτε άλλο  να αποκρούσει 
ευθέως ή εµµέσως τους παραπάνω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται 
από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, 
µετά από την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
 
Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα 
συνδυάζονται µε προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των 
προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 
αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΙΜΕΣ 

 
1. Με την προσφορά, η τιµή  θα αναφέρεται  επί ποινή απορρίψεως σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες ισχύουσες κάθε φορά κρατήσεις του ∆ηµοσίου, καθώς και στον 
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος. 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% σε κάθε πληρωµή προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, 
πλέον 20 % εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου.    
Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 
Κριτήριο επιλογής Θα είναι η χαµηλότερη τιµή/συνεδριαση. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τις τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής  ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης του διαγωνισµού βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού στις  
18/01/2016 και ώρα  10.00 π.µ στην ∆/νση Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας ,    δηµόσια,   παρουσία   των   υποψηφίων   που    υπέβαλαν   προσφορά   ή   
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
 
Αρχικά, προσέρχονται οι διαγωνιζόµενοι και ελέγχεται η αυτοπρόσωπη εµφάνιση ή η νόµιµη 
εκπροσώπηση τους. 
Στη συνέχεια ελέγχονται οι φάκελοι των προσφορών εξωτερικά και στη συνέχεια αριθµούνται κατά τη 
σειρά επίδοσης και µονογράφονται από όλα τα µέλη Επιτροπής. 
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει πρώτα τον κυρίως φάκελο 
κάθε προσφοράς και αφού διαπιστώνει ότι περιέχει και τα τρία τµήµατα (το Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και  το Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς), αριθµούνται οι Φάκελοι 
 σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό του εξωτερικού φακέλου τους και µονογράφονται από όλα τα µέλη. 
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Ανοίγει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις δηλώσεις του 
άρθρου 1, καθώς και την εγγυητική επιστολή. 
Στην συνέχεια, ανοίγει το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και ελέγχει αν είναι σύµφωνος µε την 
τεχνική περιγραφή της Προκήρυξης. 
 
Για όσους διαγωνιζόµενους η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού κρίνει ότι δεν πληρούν τις  
προϋποθέσεις επέρχεται αποκλεισµός και επιστρέφονται οι φάκελοι  της Οικονοµικής Προσφοράς 
Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τοποθετούνται σε έναν φάκελο ο 
 οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την επιτροπή. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού καταχωρεί σε πρακτικό, που υπογράφει, τα στοιχεία αυτών 
που υποβάλλουν προσφορά καθώς και τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων. 
 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν και για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές (όσων των υποψηφίων οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς 
κρίθηκαν από την επιτροπή ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης) την ίδια ηµέρα και ώρα ή σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά ή εγγράφως σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές θα ανοιχτούν. 
 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των προσφεροµένων 
τιµών. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του εδαφίου 2 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 1 την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του παραπάνω φακέλου των 
δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 
Όταν ο προµηθευτής που προσφέρει την χαµηλότερη προσφορά, δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του εδαφίου 2 της παραγράφου II του άρθρου 1του 
παρόντος παραρτήµατος Β΄, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως 
επόµενη χαµηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα 
από τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 
αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν 
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, ή της νοµιµότητας 
διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται 
εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο, ως εξής : 
 
Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και η 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση κατατίθεται στην ∆/νση Οικονοµικού (Τµήµα Προµηθειών) και εξετάζεται από την αρµόδια 
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
Β. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό ή της νοµιµότητας της διενέργειας του 
διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού µέχρι και την 
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εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ανακοίνωσης για την ανάρτηση του πρακτικού διενέργειας. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων και η αρµόδια Οικονοµική 
Επιτροπή  εκδίδει σχετική απόφαση. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ1 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 
 
Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. 
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή ενστάσεων και η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή 
εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων. 
 
∆. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 1 µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 
εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της παραπάνω 
κατακυρωτικής απόφασης και των παραπάνω δικαιολογητικών. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον 
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. 
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή ενστάσεων και η αρµόδια Οικονοµική  Επιτροπή 
εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της παραπάνω 
τριήµερης προθεσµίας. 
 
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
3. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται τους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 
κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 
 
4.  Για  το παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  σύµφωνα  µε  την  παράγραφο   1 αυτού  του  
άρθρου, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 
παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
("παράβολα από κάθε αιτία"). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω 
ποσών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
    
1. Αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων των 
οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αξιολογούνται. 
 
2    Όταν υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης 
που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές. 
3.  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων της διακήρυξης. 
4.  Ματαίωση    των    αποτελεσµάτων    του    διαγωνισµού     και     προσφυγή  στην    διαδικασία    
της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
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5.   Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού: 
 
i)      όταν συντρέχουν  λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη  µαταίωση. 
ii)    όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της 
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί η εργασία. 
Η   αρµόδια   Οικονοµική  Επιτροπή   κατακυρώνει   το   αποτέλεσµα   του   διαγωνισµού   µετά από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διεξαγωγής  του διαγωνισµού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Στον ανάδοχο  στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τους. 
 
2.   Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
3. Ο ανάδοχος  στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο , υποχρεώνεται να προσέλθει να 
υπογράψει   την  σχετική   σύµβαση   σε  δέκα  (10)   ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία  κοινοποίησης  
της ανακοίνωσης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της, η οποία 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
 
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετική 
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή 
προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης ,η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδας στο εξωτερικό .  
5.  Εάν ο ανάδοχος  στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
1.  Με την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από το Τµήµα Προµηθειών - ∆/νση Οικονοµικού 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ηµοκρατίας 27, 50100 (ηµιώροφος) η σχετική σύµβαση η 
οποία υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη . 
 
2.  Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του έργου (τεχνικά και οικονοµικά) και οι όροι της 
προκήρυξης θεωρούνται όροι της διακήρυξης χωρίς να µπορεί ο ανάδοχος να επικαλεσθεί άγνοια 
αυτών.  
Τον τόπο και  χρόνο υπογραφής της σύµβασης 
Τα συµβαλλόµενα µέρη 
Την τιµή 
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 
 
3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. 
 
4. Σε   αντικειµενικά   δικαιολογηµένες   περιπτώσεις,    η   σύµβαση   µπορεί   να   τροποποιείται,   
όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µε την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση 



 17 

του αρµοδίου οργάνου και απόφαση της διοίκησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 
 
2.Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει 
υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ιδίως: 
 
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ) Τον αριθµό εγγύησης. 
ε)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
στ)Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
ζ) Τους όρους ότι:  
i.  Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως.  
ii.  Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
iii.   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου, το οποίο βαρύνει πάντοτε τον εγγυητή.  
iv.   Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης.  
 
Α.      Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: 
 
α.   Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. και απευθύνεται στην ∆/νση Οικονοµικού 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
 
β.   Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:  
 
(i) Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
 
(ii)  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 
 
γ.    Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 
i    Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  
ii.    Ο αριθµός της διακήρυξης 
iii.  To ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
iv.  Η ηµεροµηνία έκδοσης της 
ν. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 
 
 
 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: 
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α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και απευθύνεται στην ∆/νση  Οικονοµικού της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας. 
 
β.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 
 
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης (αν υπάρχει) και τα προς προµήθεια υλικά.  
 
(II) Την ηµεροµηνία της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης δύναται να παραταθεί 
µέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 
 
4.  Όλα τα έξοδα κατάπτωσης εγγυητικών βαρύνουν τον εγγυητή. 
 
 
 
 5. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης .Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν 
µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης. 
 
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του  υλικού και  ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από της δύο 
συµβαλλόµενους. Εφόσον οι παραδόσεις γίνουν τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, 
κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Πα τη 
σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, απαιτείται 
προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά 
την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
 
7.  Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει της υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωµή του ανάδοχου   θα γίνεται  µετά την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από το άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις  αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Πριν από κάθε πληρωµή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει τις καταστάσεις µισθοδοσίας 
ή άλλα έγγραφα βεβαιωτικά της µισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολεί και εξοφλητική 
απόδειξη υπογεγραµµένη από τους απασχολούµενους καθώς και το γραµµάτιο της καταβολής στο 
ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού αυτού.  
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου, καθώς και στον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος. 
Τα σχετικά τιµολόγια, που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται, ως προς 
 τη διαµόρφωση της τιµής, σύµφωνα µε της όρους της σύµβασης, που θα υπογραφεί, από την 
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον ,χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 



 19 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Οι περιπτώσεις κήρυξης αναδόχου  έκπτωτου, τυχόν ύπαρξης ανώτερης βίας και περιπτώσεων που 
δεν αναφέρονται της όρους της διακήρυξης, διέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία [Π.∆. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/Α/2007)] 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της αποµαγνητοφώνησης των 
πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου ισχύει από υπογραφής της και µέχρι 31/12/2016  µε 
δικαίωµα παράτασης από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
τιµές για δύο µήνες ακόµη.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

 

ΑΦΜ – ∆ΟΥ 
 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 

 
 
 

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
 
   

Περιγραφή Υπηρεσίας Προσφερόµενη Τιµή ανά Συνεδρίαση 
 

Μαγνητοφώνηση, 
Αποµαγνητοφώνηση σύνθεση 
και παράδοση των βιβλίων 
πρακτικών των Συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Συµβουλίου 
(Παραρτηµα Α της ∆ιακήρυξης) 

Αριθµητικώς Ολογραφώς 
  

ΦΠΑ  
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

 
 
 
Ηµεροµηνία 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο: 

ΝΑΙ χ ΟΧΙ  

    
   Κοζάνη,    
   Αρ. Πρωτ:  
    

 

 

 

Στην Κοζάνη σήµερα, την    ………………….., µεταξύ των: 

Α.  Περιφέρειας ∆υτικής  Μακεδονίας -  που εκπροσωπείται νόµιµα από τον, κ. Γιώργιο ∆ακή, 
βάσει του Ν. 3852/2010 (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») και 

Β.  ……………………., …………………………………………» µε έδρα την ………………, οδός  
……………. , ………………………..  (στο εξής «ο Ανάδοχος») 

Έχοντας υπόψη  

 
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και 
ισχύει. 

2. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων", όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν.2362/95 {ΦΕΚ 247/Α/1995) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/2014). 

4. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωµή δαπάνης ∆ηµοσίευσης» 
5. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
6. Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει. 
7. Το Π.∆ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 
8. Την αριθµ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση Υπ. Οικονοµικών περί 

αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95).  
9. Του Ν.3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν.3310/2005 µέτρα για την 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια 
σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

10. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση των νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και άλλες διατάξεις. 

11. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων Π∆ 318/92 & λοιπές ρυθµίσεις». 

12. Τον Ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/11) «Συγκρότηση Συλλογικών οργάνων» 
14. Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α) «Καταβολή παραβόλου για άσκηση ένστασης». 
15.  Το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α) «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής». 
16. Την αρίθµ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων». 

17. Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-
2010] περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη 
σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων ». 

18.   
19.   
20.   
21.  

 
 
 
 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Με την παρούσα σύµβαση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Αποµαγνητοφώνηση των πρακτι-
κών του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύµβαση ισχύει από υπογραφής της και µέχρι 31/12/2016 µε δικαίωµα παράτασης από την 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές για δύο µήνες ακόµη 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Ως αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται το ποσό των ……………………. €  πλέον Φ.Π.Α. ανά 
συνεδρίαση και θα εξοφλείται µετά την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. Την εταιρεία βαρύνουν 
οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο Φ.Π.Α βαρύνει την Περιφέρεια. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

 
Για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής , ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. 
……………………………….. εγγυητική επιστολή …………………………….. ποσού 
………………………… 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην αποµαγνητοφώνηση συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. Οι υπηρεσίες αποµαγνητοφώνησης περιλαµβάνουν τα εξής: 
 

1. Η µαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε 
µηχανικά µέσα του αναδόχου, καθώς και η διάθεση ενός ατόµου (βοηθητικού) για την 
εύρυθµη λειτουργία της µικροφωνικής συσκευής. 

2. Η αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού  Συµβουλίου. 
3. Η ηλεκτρονική επεξεργασία των κειµένων. 
4. Η φωτοαντιγραφή των πρακτικών του Περιφερειακού  Συµβουλίου σε δέκα   αντίγραφα . Η 

παράδοση των αντιγράφων  κάθε συνεδρίασης θα γίνεται  εντός µηνός από την ηµέρα της  
συνεδρίασης . Σε περίπτωση που εκτάκτως    ζητηθεί αντίγραφο των πρακτικών ή µέρος των 
 συνεδριάσεων για πολιτικούς   ή δικαστικούς λόγους, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
παραδώσει  εντός δύο (2) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. 

5. Η βιβλιοδεσία µε πλαστικό εξώφυλλο ή θερµοκόλληση δύο αντιγράφων. 
6. Η αποθήκευση πρακτικών σε µαγνητική µορφή (CD). 
7. Η αποστολή των φωτοαντιγράφων και των CD στο Τµήµα Συλλογικών Οργάνων. 
8. ΄Ολα τα δακτυλογραφηµένα κείµενα θα παραδίδονται εκτυπωµένα σε χαρτί  Α4, 

βιβλιοδετηµένα µε θερµοκόλληση εξώφυλλο, απλό ή σπιράλ. 
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 10 εντυπα αντίγραφα και σε 4 αντιγραφα CD σε 

ηλεκτρονική µορφή 
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας είναι υποχρεωµένη να  µεριµνήσει για την    διαµόρφωση   
κατάλληλου χώρου και συνθηκών στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Περιφερειακού  Συµβουλίου 
του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης . 
 
Σηµ. Κάποιες εκ των Συνεδριάσεων, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να εκτιµηθεί επακριβώς, 
θα πραγµατοποιηθούν στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων (Γρεβενά, Καστοριά, 
Φλώρινα). 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που 
λαµβάνουν γνώση µε την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα οποία σχετίζονται µε 
τον  αντισυµβαλλόµενο, τους υπαλλήλους του, τους προµηθευτές του ή τις εργασίες του. Ως 
εµπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά 
διαστήµατα και µε οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια 
της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 

Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ µέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης, θα 
συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας για κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω, η 
οποία θα καθοριστεί στη σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνον εγγράφως. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από 
αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη 
γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον εγγράφως. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, αρµόδια 
ορίζονται τα καθ ύλη και τόπο ∆ικαστήρια της έδρας της  Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και υπογράφη-
κε από τα συµβαλλόµενα µέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                       
 

Ο Περιφερειάρχης 

∆υτικής Μακεδονίας 

 

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 


