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ΑΔΑ 6ΧΟ87ΛΨ‐ΖΥΕ 
16PROC004726678 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
                                                                                        . 501 00                            Ημερομηνία:       05/07/2016 

                             ς     Αρ. Πρωτ.          89890/3813 

    

FAX    09 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  21/2016  

 

 

Προκήρυξη  Διεθνούς  ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  προμήθειας  και  μεταφοράς  5.000 

(πέντε  χιλιάδων) τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης 

παγετού,  στο  Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο  αρμοδιότητας  Δ.Τ.Ε.  (έδρας)  της  Περιφέρειας  Δυτικής 

Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016 – 2017΄΄. (CPV 34927100‐2) 

 

Συνολικός  προϋπολογισμός  του  προς  προμήθεια  είδους  :    425.000,00    Euro  (με  Φ.Π.Α.)  ο  οποίος 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   
 
 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

 

1.   Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7‐6‐2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.  

2.    Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 

3.    Του Ν. 2286/95  (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 

Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

4.    Το  Ν.  4270/14  (143/Α)  «Αρχές  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  &  Εποπτείας  (ενσωμάτωση  Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) ‐ δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 
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5. Το Ν. 4281/14  (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οργανωτικά θέματα του 

Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»  

7.    Του  Π.Δ.  118/07  (ΦΕΚ  150/Α/2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»,  όπως  τροποποιήθηκε  και 

ισχύει. 

8. Του  Π.Δ.  60/07  (Φ.Ε.Κ.  64/Α')  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και  υπηρεσιών»  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.  

9. Το  Ν.  4250/14  (74/Α)  «Διοικητικές  απλουστεύσεις‐Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  & 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις» 

10.    Το  Ν.  2198/94  (ΦΕΚ  43/Α/94)  σχετικά  με  την  Παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  από  εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

11. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2328/95  «Νομικό  καθεστώς  ιδιωτικής  τηλεόρασης  και  της  τοπικής  ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων  της  ραδιοτηλεοπτικής αγοράς  και άλλες  διατάξεις¨,  όπως  τροποποιήθηκες με  τους Ν. 

3310/05 & 3414/05 

12. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ 82/96 «Ονομαστικοποίηση  μετοχών  Ελληνικών  ΑΕ  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

13.     Του  Ν.  3310/05  (ΦΕΚ  30/Α')  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 

καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις 

διατάξεις  του  Ν.  3414/05  (ΦΕΚ  279/Α')  «Τροποποίηση  του  Ν.  3310/05  ''Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"».  

14.    Τον  Ν.  4013/2011  «    Σύσταση  ενιαίας  ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  &  Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  κλπ‐αντικατάσταση  έκτου  κεφαλαίου  Ν.  3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας)‐προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

15. Τον  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ120/Α/13)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  κ.α.δ  όπως 

τροποποιήθηκε». 

16. Του  Ν.  3886/10  (Φ.Ε.Κ.  173  /Α')  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  ‐ 

Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/Ε.Ο.Κ.  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου 

1989  (L395)  και  την  Οδηγία  92/13/Ε.Ο.Κ.  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
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Δεκεμβρίου  2007  (L  335225Α΄/27.12.2010  προσφορές  κατατίθενται  στο  τμήμα  Προμηθειών  της 

Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

17. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις». 

18.   Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74). 

19.   Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

20.  Την  αρίθμ.  13922/20‐08‐2015    απόφαση  (ΦΕΚ  1806/Β)  απόφαση  Τροποποίηση  &  συμπλήρωση  της 

υπ΄αρίθμ. 13289/07‐08‐20415 (1716/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και  τοπικών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου». 

21.   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 » 

22.   To  N.  3861/10  “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Το  Ν.  3548/07  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο  Νομαρχιακό  τύπο &  άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

24.  Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει». 

25.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης». 

26.  Την  παράγραφο  Ζ  του  Ν.  4152/13  «Καταπολέμηση  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 

συναλλαγές»  προσαρμογή  στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ  του  Ε.Κ.  και  του  Συμβουλίου  της 16ης Φεβρουαρίου 

2011. 

27. Το  αρίθμ  163/02‐01‐2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Κατώτατα  όρια  δημοσίευσης  για  τις 

δημόσιες συμβάσεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ τα οποία εφαρμόζονται από 1‐

1‐2014 από τους ΟΤΑ Α & Β βαθμού, τα νομικά πρόσωπα κλπ. 

28.   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 Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων». 

29. Την  αρίθμ.  Π/12390/2013  (ΦΕΚ2677)  υπουργική  απόφαση  «Τεχνικές  Λεπτομέρειες  &  Διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

30. Την υπ αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 
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31.   Το  υπ.αριθ.  69467/2150/26‐05‐2016  έγγραφο  του  τμήματος  συγκοινωνιακών  έργων  Δ/νσης  Τεχνικών 

Έργων – Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –  (Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004462256). 

32. Την  αρίθμ.      72271/3014/3\1‐05‐2016  έκθεση  ανάληψης  πίστωσης  (Α.Δ.Α  7Υ9Ρ7ΛΨ‐ΝΜΔ),  ποσού 

425.000,00 € στον ΕΦ 071 ΚΑΕ 9471 (ΑΔΑΜ 16REQ004707154) 

33.   Την  αρίθμ.    977/16  (ΑΔΑ  ΩΜ7ΛΨ‐ΚΑ8)  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Δυτικής 

Μακεδονίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια και μεταφορά  αντιπαγετικού 

άλατος για εργασίες αποχιονισμού αντιμετώπισης παγετού, στο Ε.Ο Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ)»,  

34. Την  αρίθμ.  1152/2016  (ΑΔΑ  Ω8Ρ7ΛΨ‐ΖΘΣ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έγκρισης  διενέργειας 

διεθνούς  διαγωνισμού  προμήθειας  και  μεταφοράς  5000  τόνων  αντιπαγετικού  άλατος  για  τις  ανάγκες 

αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας. 

35. Την ανάγκη προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού αλατιού για τις ανάγκες χειμερινής συντήρησης και 

αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ Ι  

 

Ανοικτό  Διεθνή  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 

χαμηλότερη  τιμή/τόνο χωρίς ΦΠΑ για την «Προμήθεια και μεταφορά 5.000 τόνων αλατιού, για τις εργασίες 

αποχιονισμού  και  αντιμετώπισης  παγετού,  στο  Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο  αρμοδιότητας  Δ.Τ.Ε.  (έδρας)  της 

Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  χειμερινή  περίοδο  2016  –  2017΄΄,  συνολικού  προϋπολογισμού 

425.000,00 Euro, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  ύστερα από προθεσμία σαράντα  (40)  ημερών  από  την από τη 

δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με 

εφαρμογή των παρ 5 & 6 του άρθρου 32 του Π.Δ 60/07.  Το  πλήρες  σώμα  της  Διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  σ 

ηλεκτρονική μορφή  (.pdf) στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην  ιστοσελίδα www.pdm.gov.gr  . 

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Εθνικό και τοπικό τύπο και στο ΦΕΚ κατόπιν της αποστολής 

στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 
 

06/07/2016 
15/08/2016, (23:59) 

 

 Ημερομηνία  αποστολής  για  δημοσίευση  στην  επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων: 

06/07/2016. 

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, 06/07/2016 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 10/08/2016 (ώρα 00:00). 

 Καταληκτική  Ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στη  διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr  του 

ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 15/08/2016  Και ώρα 23.:59 

 

 

Μετά  τη  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα.  

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

του  άρθρου  6  του  Ν.  4155/13  και  το  άρθρο  6  της  ΥΑ  Π1‐2390/13  «Τεχνικές  Λεπτομέρειες  &  διαδικασίες 

λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ». 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  τρείς  (3)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  ήτοι  22/08/2016,  από  το  αρμόδιο  πιστοποιημένο  στο  σύστημα, 

συλλογικό όργανο  (Επιτροπή Διαγωνισμού),  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα  ()εφαρμοζόμενων 

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

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  

‐ Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

‐ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

‐ Συνεταιρισμοί. 

‐ Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 

αυτή  η  σύμβαση  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της 

σύμβασης. 
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Οι  ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να ασκούν  νόμιμα  το  εμπορικό  ή βιοτεχνικό  ή βιομηχανικό  επάγγελμα ή  του 

εμπορικού αντιπροσώπου, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού και το οποίο έχει σχέση με το είδος 

της προμήθειας.  

 

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

να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,    χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής 

υπογραφής  (Πύλη   www.ermis.gov.gr  ).  και  να  εγγραφούν    στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 

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

 

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

παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του 

τακτοποιούμενοι ως εξής: 

 

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

με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί    κατέχουν    από    το  

σύστημα    TAXISNet    της    Γενικής    Γραμματείας    Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού    και     Στοιχείων    της   

Διεύθυνσης   Πολιτικής   Προμηθειών   της   Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 

Οι  οικονομικοί φορείς –  χρήστες  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  

ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται    με    χρήση    των  

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

εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα Προγραμματισμού    και    Στοιχείων      της      Διεύθυνσης      Πολιτικής   

Προμηθειών   της   Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι      οικονομικοί      φορείς      –      χρήστες      τρίτων      χωρών      αιτούνται      την      εγγραφή      τους      και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 

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

‐   είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου  .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

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

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX 

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

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

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

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία1. 

                                                           
1  Εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής καθώς και βίντεο επίδειξης υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
www.eprocurement.gov.gr (e-learning, εγχειρίδια χρήσης 
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 Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω  του 

συστήματος.  Ο  υποψήφιος  χρήστης    ενημερώνεται    από  το    Σύστημα    ή  μέσω    ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  

εγκριθεί,  ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Η προμήθεια θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 60/07 

και  συμπληρωματικά  με  το  Π.Δ.  118/07  Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 

Χαμηλότερη  τιμή/τόνο χωρίς ΦΠΑ, και με τη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4155/13 και στην ΥΑ 

Π1‐2390/2013  «Τεχνικές  Λεπτομέρειες  &  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ,    η  εφόσον  θα 

ικανοποιούνται  όλοι οι όροι που καθορίζονται στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα αυτής. Στη τιμή προσφοράς 

περιλαμβάνεται  και  το  κόστος  μεταφοράς  του  είδους.  Οι  διαγωνιζόμενοι  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

υποβάλλουν  προσφορά  για  μέρος  της  ζητούμενης  ποσότητας.  Αντιπροσφορές  και  εναλλακτικές  προσφορές 

δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση υποβολής οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 

διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη 

λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) 

ημέρες.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  

σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  μέχρι  και  οχτώ  (8)  ημέρες  προ  της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) 

ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη  περίπτωση που ζητούνται  από  τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι  ως  άνω  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  αυτές  δίνονται  το  αργότερο 

εντός  έξι  (6)  ημερών  πριν  από  την  ημερομηνία    υποβολής    των    προσφορών,    εφόσον    έχουν    ζητηθεί  

εμπρόθεσμα,    ήτοι   μέχρι    την ημερομηνία  εκπνοής  της προθεσμίας άσκησης  της  ένστασης  του άρθρου 15. 

παρ.  2  περ.  α  του  ΠΔ  118/07,  χωρίς  ο  προσφέρων  να  έχει  δικαίωμα  άσκησης  της  εν  λόγω  ένστασης.  Τα 

ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται  στη  Ελληνική,  ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  του  συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της   Διαδικτυακής πύλης,    του   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και   φέρουν   ψηφιακή υπογραφή.     Αιτήματα 

παροχής  πληροφοριών  υποβάλλονται  μόνο  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  Οικονομικούς  Φορείς. 

Αιτήματα   παροχής   πληροφοριών   που   υποβάλλονται   εκτός    των   ανωτέρω   προθεσμιών και  τρόπων   δεν 

εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας 

σχετικά με τους όρους της παρούσας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των περιλήψεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο εφόσον προκύψει. 

                                                                                                                                                                                                         
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff6
60f/Page155.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fprod_ministry&wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-
state=dio3eq9u3_4&_afrLoop=821632443877163) 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

 

Η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό και θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας είναι 

το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχει την έδρα 

της στην Κοζάνη, οδό Δημοκρατίας 27 του Δ. Κοζάνης. 

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 15/08/2016  και ώρα 23:59 στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο ν. 4155/13  (ΦΕΚ/Α/29‐5‐2013),  

στο   άρθρο   11    της ΥΑ   Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21‐102013)   «Τεχνικές    λεπτομέρειες    και   διαδικασίες  

λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και 

συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. 

 

1.2 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών 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».  

Όπου  (υπο)φάκελος  νοείται  η  σχετική  κατηγορία  επισυναπτόμενων  αρχείων,  στο  σύστημα  ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 

επικύρωση των αντιγράφων αυτών,  ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2  του Ν. 4250/14. Σε ότι 

αφορά  δε  την/τις  Υπεύθυνη/νες  Δήλωση/σεις  της  περίπτωσης 1β  του  άρθρου 6  του  Π.Δ 118/07  ισχύουν 

ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο3, του Ν. 4250/14.  

 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ 

παραδρομής  υποβολή  δικαιολογητικών  της  οικονομικής  προσφοράς  στον  (υπο)φάκελο  “Δικαιολογητικά 

συμμετοχής ‐Τεχνική Προσφορά”. Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 

σε  απόρριψη  της  προσφοράς  η  εκ  παραδρομής  υποβολή  δικαιολογητικού  συμμετοχής  ή  δικαιολογητικού 

τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οκονομική Προσφορά”. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις,  τα στοιχεία  και  τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό,  υποβάλλονται από 

τον  υποψήφιο  ηλεκτρονικά,  σε  µορφή  αρχείου  .pdf  και  κατόπιν  προσκοµίζονται  σε  έντυπη  µορφή,  κατά 

περίπτωση,  εντός  τριών  (3)  εργάσιµων  ηµερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ.  Αυτά 

προσκοµίζονται  στο  Πρωτόκολλο  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισµό,  επί  ποινή  απορρίψεως,  σε 

σφραγισµένο φάκελο,  διαχωρισµένα  σε δύο  (2)    ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ  σφραγισµένους  υποφακέλους µε  εξωτερικές 
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ενδείξεις «Επιµέρους  έντυπα  δικαιολογητικά  συµµετοχής –  τεχνικής  προσφοράς»  και «Επιµέρους  έντυπα 

οικονοµικής  προσφοράς»,  αντίστοιχα.  Ειδικότερα,  οι  απαιτούµενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του 

παρόντος  άρθρου,  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο  και  δεν  απαιτείται 

σχετική  θεώρηση.  Τα  λοιπά  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  αφενόςυποβάλλονται  µε  την  ηλεκτρονική 

προσφορά  αλλά  απαιτείται  να  προσκοµισθούν  και  σε  έντυπη  µορφή  στην  Υπηρεσία  που  διενεργεί  το 

διαγωνισµό,  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόµενης  προθεσµίας,  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον  ίδιο τον οικονοµικό φορέα  (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά 

που έχουνεκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς  κλπ.  Σε περίπτωση που  ταανωτέρω δικαιολογητικά 

και στοιχεία, δεν προσκοµισθούν σύµφωνα µε ταανωτέρω εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών 

(3) εργασίµωνηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δδεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία  του  διαγωνισµού.  Όλοι  οι  ανωτέρω  φάκελοι  θα  πρέπει  να  αναφέρουν  εξωτερικά  πέραν  των 

ανωτάρω την επωνυμία του προσφέροντα και το τίτλο του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει. 

Υποβολή προσφορών σε  έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους  για  το διαγωνισµό,  δεν  είναι 

αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή 

(για  τις  οποίες  δεν  έχει  πραγµατοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής  προσφοράς  στο  σύστηµα)  δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στουςαποστολείς τους.  

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  µε  την  προσφορά,  στοιχείων  και  πληροφοριών  εµπιστευτικού  χαρακτήρα,  η 

γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόµενους  θα  έθιγε  τα  έννοµα  συµφέροντά  τους,  τότε  ο 

προσφέρων  οφείλει  να  σηµειώνει  επ’  αυτών  την  ένδειξη  «πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα».  Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Από το 

σύστηµα  παρέχεται  η  σχετική  επιλογή  για  την  επισήµανση  της  εμπιστευτικότητας  κατά  την  ηλεκτρονική 

επισύναψη  των  αρχείων  στους  υπο(φακέλους)  της  προσφοράς.  Η  Υπηρεσία  δεν  αποκαλύπτει  πληροφορίες 

που  του  έχουν  διαβιβάσει  οι  προσφέροντες  και  τιςοποίες  έχουν  χαρακτηρίσει  ως  εµπιστευτικές.  Οι 

πληροφορίες  αυτές  αφορούν,  ιδίως,  τα  τεχνικά  ή  εµπορικάαπόρρητακαι  τις  εµπιστευτικές  πτυχές 

τωνπροσφορών.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 του Π∆ 118/07.  

 

       1.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής‐Τεχνική  προσφορά»  υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,    η  εγγύηση  συμμετοχής,  και  όλα  τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς  και  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση Δημοσίων 

Συμβάσεων. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

           

                1.2.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος, 
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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 : 

1.2.1.1.1.     Εγγύηση συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ  

κατά το αρθ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, 

δηλαδή ποσού 6.854,84 €. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  και  προσκομίζεται  από  αυτόν  στην  Αρμόδια  Υπηρεσία 

Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  σε    έντυπη    μορφή    (πρωτότυπο)    εντός    τριών    (3)    εργασίμων  

ημερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.1.1.2.   Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει (μία ή περισσότερες), ψηφιακά υπογεγραμμένη/ες στην/στις οποία/ες  

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος διαγωνισμού. 

ii) Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

iii)  Να  δηλώνεται  ότι  δεν  έχει  αποκλειστεί  από  διαγωνισμούς  του  Δημοσίου  με  αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 

iv)  Να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσης  σε  περίπτωση  αναβολής  ή 

ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος 

v) Να   δηλώνεται  ότι ο διαγωνιζόμενος,   μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν  

έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα αναφερόμενα   στην 

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07 (παρ. 1, άρθρο 43, Π.Δ 60/07) ήτοι : 

 

α)  Αδίκημα  του  Αγορανομικού  κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 

δραστηριότητας. 

β) Κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της πλαστογραφίας, 

της   ψευδορκίας, τη δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας. 

γ) Συμμετοχή   σε   εγκληματική   οργάνωση,   όπως   αυτή   ορίζεται   στο   άρθρο   2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

δ)  Δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του Συμβουλίου 

της 26ης  Μαΐου   1997  (EE C 195  της 25.6.1997,  σελ. 1)  και  στο  άρθρο   3    παράγραφος 1  της 

κοινής  δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

ε) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των  οικονομικών  

συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE  C  316  της 27.11.1995, σελ. 48), 

στ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της  οδηγίας 

91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για την  πρόληψη    χρησιμοποίησης  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166  της  28.6.1991,  σελ. 77 Οδηγίας, η  οποία  τροποποιήθηκε    από    την    Οδηγία 



- 11 - 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344  της 28.12.2001,  σελ. 76) 

η οποία ενσωματώθηκε   με το ν. 2331/1995    (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.   3424/2005  (Α΄ 

305), 

vi) Να δηλώνεται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος,  μέχρι  την  ημέρα  της  υποβολής  της  προσφοράς  του,  δεν 

τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

vii)  Να  δηλώνεται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος,  μέχρι  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 

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) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 

προσκόμιση όπου απαιτείται των  δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, 

κατά  περίπτωση,  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20  του  ιδίου 

Προεδρικού Διατάγματος. 

xi) Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρούσα. 

xii) Να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης του είδους είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

xiii) Να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών και η χώρα εγκατάστασης 

του.  Όταν  οι  προσφέροντες  δεν  θα  κατασκευάσουν  οι  ίδιοι  το  τελικό  προϊόν,  σε  δική  τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 

κατασκευασθεί  το προσφερόμενο προϊόν και  τον  τόπο εγκατάστασή της,΄  Επίσης στην προσφορά 

τους πρέπει να επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση τους ότι η κατασκευή θα γίνει από την επιχείρηση 

στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος  και  ότι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  αυτής  έχει  αποδεχθεί  έναντι    του  την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης  στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου  έγινε  η  αποδοχή.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχουν  οι  ανωτέρω  δηλώσεις  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτη.(Σύμφωνα με το άρθρο18 παρ.1 του Π.Δ 118/07). Σε περίπτωση που 

οι  ενδιαφερόμενοι  που  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  δεν  παράγουν  αλλά  προμηθεύονται  από 

άλλη  εταιρεία  το  προς  προμήθεια  υλικό  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  με  τα  δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους, δήλωση, μεταφρασμένη στην Ελληνική, του προμηθευτή ότι δέχεται να αναλάβει 
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την προμήθεια για την υπηρεσία μας.  

xiv)  Να  δηλώνεται  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και,  επίσης,  ότι    δεν  τελούν  σε 

διαδικασία κήρυξης σε  αναγκαστική διαχείριση. 

xv)  Να  δηλώνεται  ότι  δεν  είναι  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των 

πληροφοριών  που  απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του  Π.Δ.60/2007    και  ότι  δεν  έχουν  αρνηθεί  να 

παράσχουν  τις πληροφορίες αυτές. 

xvi) Να δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

xvii) Να δηλώνεται ότι Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) . 

 

Η/Οι  υπεύθυνη/ες  δήλωση/σεις  υπογράφεται/ονται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον συμμετέχοντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

‐ Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ήΕ.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωσηνομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ)  Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  απότον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 

 

1.2.1.1.3.   Παραστατικό  εκπροσώπησης,  κατά  το  άρθρο  6  παρ.1  περ.  γ.  του  Π.Δ.  118/07, 

εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. 

1.2.1.1.4.     Tα νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε      συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού  νομικού  

προσώπου, όπως  το ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση Φ.Ε.Κ.,  ή επικυρωμένο  αντίγραφο    ή 

απόσπασμα του καταστατικού.  Στοιχεία  και  έγγραφα από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν,  ο  

Πρόεδρος  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ΑΕ  ,  τα    υπόλοιπα    πρόσωπα    που    έχουν  δικαίωμα  να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν  αυτό  δεν προκύπτει  ευθέως  από  το  καταστατικό αναλόγως  με  τη νομική  μορφή  των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την  προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση 

ή κοινοπραξία. 

 
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 
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υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή 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. 

Ο/οι Ανάδοχος/οι δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει  τη σύμβαση ή μέρος αυτής σε οποιονδήποτε 

τρίτο. 

 

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 

Στον   (υπό)   φάκελο   «Δικαιολογητικά   Συμμετοχής   –   Τεχνική   Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα 

κάτωθι : 

 

1.2.1.2.1.   Η Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσης. 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    οι    τεχνικές    προδιαγραφές    δεν    έχουν    αποτυπωθεί    στο    σύνολό    τους    στις  ειδικές 

ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες , επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε 

pdf) και να προσκομίσουν μαζί με την Τεχνική Προσφορά:  

 

 Υπεύθυνη  δήλωση  τους  (ψηφιακά  υπογεγραμμένη)  ότι  θα  ικανοποιούν  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης 

της σύμβασης όλους τους ειδικούς όρους του παραρτήματος  της παρούσας. 

 Εργαστηριακά αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος 

 Υπεύθυνη  δήλωση  (ψηφιακά  υπογεγραμμένη)    ότι  το  αλάτι  που  θα  προμηθεύσουν  στην  ΔΤΕ  θα 

ικανοποιεί τις ειδικές προδιαγραφές και θα είναι σύμφωνο με τα αναλυτικά αποτελέσματα ανάλυσης 

δείγματος που κατέθεσαν 

 Οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους συμμετέχοντες 

 
Τα      ανωτέρω      στοιχεία      και      δικαιολογητικά      της      τεχνικής      προσφοράς      του προσφέροντος 
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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. 

Οι 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: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

1.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου Οικονομική Προσφορά 

 

Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του 

οικονομικού φορέα. 

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  τους  στις  ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 

1.2.2.1    Τιμές 

α)   H τιμή του προς προμήθεια υλικού θα δίνεται σε EURO, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη και στο έντυπο 

της  οικονομικής  προσφοράς.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται,  η  δαπάνη  για  την  μεταφορά  του  αλατιού  σε 

οποιοδήποτε σημείο του Εθνικού Οδικού Δικτύου στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που θα ορίσει η Δ.Τ.Ε..  

β)  Προσφορές  που  δεν  δίνουν  την  τιμή  σε  Euro  ή  που  καθορίζουν  σχέση  Euro  προς  ξένο  νόμισμα  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

γ)  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

δ)  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
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ε)    Επισημαίνεται  ότι  η  συνολική  προσφερόμενη  τιμή  για  το  σύνολο  της  ποσότητας  δεν    θα  πρέπει  να 

ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η συνολική τιμή/τόνο, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  

στ)  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την 

τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

ζ)  Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  εναλλακτικές  προσφορές  για  το  προς  προμήθεια  είδος  και  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες σε  περίπτωση υποβολής τους. 

 

Επισημαίνεται Ότι 

 

1. Τα έγγραφα που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική 

Γλώσσα. Τυχόν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.  

  

 2.  Σε      περίπτωση      που      ζητηθούν      από      τους      ενδιαφερόμενους      προμηθευτές      συμπληρωματικές 

πληροφορίες,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  μέχρι  και  οχτώ  (8)  ημέρες  προ  της εκπνοής της 

προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  15  παρ.  2  περ.  α  του  Π.Δ.  118/07,  αυτές  παρέχονται  το 

αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται 

από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  οι  ως  άνω  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  αυτές  δίνονται  το 

αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  

εμπρόθεσμα,    ήτοι   μέχρι    την ημερομηνία  εκπνοής  της προθεσμίας άσκησης  της  ένστασης  του άρθρου 15. 

παρ.  2  περ.  α  του  ΠΔ  118/07,  χωρίς  ο  προσφέρων  να  έχει  δικαίωμα  άσκησης  της  εν  λόγω  ένστασης.  Τα 

ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό  τόπο  του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω 

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

Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  Προμηθευτές.  Αιτήματα    παροχής  

πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  δεν εξετάζονται. 

 

3.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 

την  επομένη  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4.  Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα (60) ημέρες. 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 
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την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανωτάτου  ορίου,  παράταση  της  προσφοράς  τους,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

5.  Προσφορές  οι  οποίες  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  Όρους  της  διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

6.  Ο  διαγωνιζόμενος  με  την  προσφορά  του  δέχεται  πως  η  προθεσμία  παράδοσης  για  το  σύνολο  της 

προμήθειας εξαρτάται από τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε με βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. και μπορεί να 

φθάσει ως και  το τέλος    του 2017.  Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης της 1ης παρτίδας δεν πρέπει να 

είναι  μεγαλύτερος  των  τριών  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  ο  χρόνος  παράδοσης  της  κάθε 

παρτίδας στη συνέχεια, όχι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που δίνεται η εντολή 

της Δ.Τ.Ε.. 

 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 13 παρ. 2 περ. α κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  δεν  δύναται,  με  την  προσφορά  του ή  με  οιονδήποτε 

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο  όργανο  είτε  κατά  την  ενώπιον  του  διαδικασία,  είτε 

κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι 

οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

8.   Προσφορά  που  δεν  συνοδεύεται  από  τα  παραπάνω  στοιχεία  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Εάν  λείπει 

κάποιο  δικαιολογητικό  και  αυτό  κρίνεται  επουσιώδες  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  προσφορά  δεν 

απορρίπτεται με την προϋπόθεση την συμπλήρωση του φακέλου μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

 

9. Οι προσκομιζόμενοι εντός τριών (3) ημερών φάκελοι φέρουν εξωτερικά  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

10.  Οι  υποστελλόμενα  ταχυδρομικώς  έγγραφα  και  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 

και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,  κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

11. Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Μετά   την   κατάθεση   της   προσφοράς,   επί   νομίμως   υποβληθέντων   δικαιολογητικών,   οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο  όργανο  είτε  κατά  την    ενώπιων    του  

διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  

διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  

αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα   π.μ., (22/08/2016) 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 

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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. 

α. Τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία 

και  ώρα  που  καθορίζεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  οι  (υπο)φάκελοι 

«∆ικαιολογητικάΣυµµετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  και  οι  συµµετέχοντες  αποκτούν  πλέον  πρόσβαση  για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό 

µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
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β.  Η  αρµόδια  Ε∆∆,  παραλαµβάνει  τους  ενσφράγιστους  φακέλους  µετα  τυχόν  επιµέρους  απαιτούµενα  σε 

έντυπη  µορφή  δικαιολογητικά  των  προσφορών,  τα  οποία  έχουν  κατατεθεί  στην  Υπηρεσία  σύµφωνα  µε  τις 

απαιτήσειςτης  διακήρυξης  από  τους  συµµετέχοντες.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  τους  κυρίως 

φακέλους  και  τους υποφακέλους µε  την  ένδειξη «Επιµέρους  Έντυπα ∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής –  Τεχνικής 

Προσφοράς», τα µονογράφει και τα σφραγίζει. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής 

Προσφοράς»  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά,  µovoγράφovται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  και 

τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και 

παραδίδεται στην Υπηρεσία.  

γ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 

στις προσφορές των συµµετεχόντων, για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – 

και  στη  διενέργεια  ελέγχου  των  τεχνικών  προσφορών  για  τη  συµφωνία  ή  ασυµφωνία  τους  µε  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές/απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας  και  τη  βαθµολόγησή  τους,  αν  προβλέπεται  το  κριτήριο  της 

συµφερότερης προσφοράς. 

δ.  Κατά  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιηµένοι  χρήστες  του 

συστήµατος  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  µπορούν  να  απευθύνουν  αιτήµατα,  ηλεκτρονικά  –  µέσω  της 

παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για παροχή 

διευκρινίσεων  ή  συµπληρώσεων  επί  νοµίµως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών.  Οι  συµµετέχοντεςστο 

διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέξουν 

ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος καικατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – 

συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.  

ε.  Κατόπιν,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγείται/γνωµοδοτεί  µε  ξεχωριστό  πρακτικόαποδοχής  ή 

αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το 

οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στηνΑναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης 

για τοστάδιο του διαγωνισµού.  

 στ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο 

του  διαγωνισµού.  Η  απόφαση αναρτάται  ηλεκτρονικά  στο  Σύστηµα  στο  χώρο  του  διαγωνισµού  και  σχετική 

ηλεκτρονικήειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  

ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά),  και µετά την άπρακτη παρέλευση του 

χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέτασητυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 

ορίζεται  ηηµεροµηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  οικονοµικών  προσφορών.  Στους 

συµµετέχοντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  κατά  το  προηγούµενο  στάδιο,  µεµέριµνα  της  Υπηρεσίας  που 

διενεργεί  το  διαγωνισµό,  πραγµατοποιείται  µέσωηλεκτρονικού  µηνύµατος  µε  χρήση  του  συστήµατος, 

ενηµέρωση  για  τηνκαθορισθείσα  ηµεροµηνία  και  ώρα  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισηςτων 

οικονοµικών προσφορών.  

 η.  Στην  καθορισθείσα  ως  άνω  ηµεροµηνία  και  ώρα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των  (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση 
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για  ενηµέρωση  στο  περιεχόµενοαυτών.  Για  την  αποσφράγιση  οι  συµµετέχοντες  ενηµερώνονται  µε 

ηλεκτρονικόµήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

θ.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  τον  κυρίως  φάκελο  και  τους  υποφακέλους  µε  την 

ένδειξη  «Επί  µέρους  Έντυπα  Οικονοµικής  Προσφοράς»  για  όσες  προσφορές  δεν  έχουν  αποκλειστεί  στο 

προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατάφύλλο. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή  τουδιαγωνισµού  προβαίνει  στην 

καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικέςπροσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη 

της. 

 ι. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι 

οικονοµικές  προσφορές  ελέγχονται  έναντι  τωνόρων  της  διακήρυξης  και  όσες  κριθούν  παραδεκτές 

κατατάσσονται  µε  βάση  τοκριτήριο  κατακύρωσης.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγείται/γνωµοδοτεί  µε 

ξεχωριστό πρακτικό επίτης αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί  της ανάδειξηςαυτού 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη 

λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.  

 ια. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενατην απόφαση για το υπόψη στάδιο του 

διαγωνισµού.  Η  απόφαση  αναρτάται  ηλεκτρονικά  στο  Σύστηµα  στο  χώρο  του  διαγωνισµού  και  σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

ιβ.  Μετά  την  ως  άνω  ενηµέρωση  των  συµµετεχόντων,  επί  τηςεκδοθείσας  από  τον  έχοντα  την  Οικονοµική 

Εξουσία  απόφασης  για  το  ανωτέρωστάδιο  και  µετά  την  άπρακτη  παρέλευση  του  χρόνου  υποβολής 

προσφυγών ή  τηνεξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ήενστάσεων, ο/οι 

προσφέρων/ροντες,  στον/στους  οποίο/ους  πρόκειται  να  γίνει  ηκατακύρωση,  εντός  προθεσµίας  είκοσι  (20) 

ηµερών  από  τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του/τους  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά,  οφείλει/ουν  να 

υποβάλει/ουνηλεκτρονικά  µέσω  του  Συστήµατος,  σε  µορφή  αρχείου.  pdf  και  σε  φάκελο  µεσήµανση 

«∆ικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και  αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 4  του παρόντος. Όταν υπογράφονται από τον  ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν 

απαιτούµενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντοςάρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους 

έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο  και  δεναπαιτείται  σχετική  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής.  Τα  εν  λόγω 

δικαιολογητικάπροσκοµίζονται  κατά  περίπτωση  από  τον  προσφέροντα,  εντός  τριών  (3)  εργασίµων  ηµερών 

από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  τους  και  σε  έντυπη µορφή(πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην Yπηρεσία 

που διενεργεί το διαγωνισµό.  

 ιγ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  γίνεται  δύο  (2)  εργάσιµες  ηµέρες  µετά  και  την  προσκόµιση  των 

δικαιολογητικών  σεέντυπη µορφή,  ύστερα από σχετική  ειδοποίηση  των  συµµετεχόντων που  δικαιούνται  να 

λάβουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  που  υπεβλήθησαν.  Η  αποσφράγιση  γίνεται  από  την  αρµόδια  Επιτροπή 

Διαγωνισμού, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά τωνκείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και  διαδικασιών.  Στους  συµµετέχοντες  που  έχουν  υποβάλει  παραδεκτές  οικονοµικά  προσφορές, µεµέριµνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί  το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσωηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του 
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συστήµατος,  ενηµέρωση  για  τηνκαθορισθείσα  ηµεροµηνία  και  ώρα  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής 

αποσφράγισηςτων δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.  

 ιδ.  Αµέσως  µετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οισυµµετέχοντες  στο  διαγωνισµό  θα  έχουν 

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόµενοτου  φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  που 

αποσφραγίσθηκε.  

 ιε.  Αφού  ολοκληρωθεί  η  κατά  τα  προβλεπόµενα  αποσφράγιση  του  ανωτέρω  φακέλου,  η  Επιτροπή  του 

διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και 

µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση, γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 ιστ.  Ο  πλήρης  φάκελος  του  διαγωνισµού,  υποβάλλεται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την  έκδοση  τελικής 

απόφασης. 

 

Οι  συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό, µε µέριµνα  της  Υπηρεσίας που διενεργεί  το διαγωνισµό,  ενηµερώνονται 

µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήσητου Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης 

της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση 

της  σχετικής  αποφάσεως  καθώς  και  του  πρακτικού  της  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  το  εκάστοτε  στάδιο  του 

διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης, είναι αποδεκτό ότι οι 

συµµετέχοντες  έχουν  λάβει  πλέον  πλήρη  γνώση  επί  της  απόφασης  για  το  εκάστοτε  στάδιο  τουΑ‐16 

διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικόσηµείο από το οποίο υπολογίζεται 

η νόµιµη προθεσµία, για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ‐ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
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 παρόν άρθρο κατά περίπτωση. 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. 

 

 

4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
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Δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  προσωπική  κατάσταση  του  προσφέροντος  και  τα  οποία 

υποβάλλονται  κατά  τα  ως  άνω  από  αυτόν  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  κατά 

περίπτωση είναι : 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 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 χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .dpf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 

και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία  της  ως  άνω  ηλεκτρονικής  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 εγκατάστασης 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. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της 

χώρας  εγκατάστασης  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 

ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  περίπτωσης  (1)  του  εδ.  α  της  παρ.  2  του  παρόντος 

άρθρου. 

(2)  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου. 
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(3)  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 την επίδοση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας διοικητικής   ή    δικαστικήςαρχής   

της     χώρας     εγκατάστασης     του     νομικού προσώπου,  των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και  IKE   τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το 

νομικό πρόσωπο  είναι    Α.Ε.  και  σε  κάθε άλλη    περίπτωση  νομικού προσώπου  τους  νόμιμους  εκπροσώπους 

του. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης της, 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  (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). 

(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 δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 

(2)  του  εδ.  γ  της  παρ.  2  του  παρόντος,  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια 

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα  στο  διαγωνισμό  Α.Ε.,  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 

ηλεκτρονικής  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 εδ. α 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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(2)  Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  (2)  και  (3)  του  εδ.  α  της  παρ.  2  του  παρόντος  άρθρου,  εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

 

3. 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 ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  της  χώρας  εγκατάστασης  καθώς  και  πιστοποιητικό  της  

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για μη δυνατότητα εκδόσεως των απαιτούμενων πιστοποιητικών. 

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. 

Όταν  ο  Οικονομικός  φορέας    δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  (Α.Φ.Μ)  υποβάλλει 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .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) 

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 του ταχυδρομείου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή ή εγκαίρως, ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η 

κατακύρωση  γίνεται  στον  προμηθευτή  με      την  αμέσως  επόμενη  χαμηλότερη  τιμή.  Σε  περίπτωση  που  και 

αυτός  δεν  υποβάλλει  και  προσκομίζει  ένα  ή      περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  όπου 

απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω 

καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει   ηλεκτρονικά   και   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. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 

άρθρου  6  ή/και  της  παρ.  3  του  άρθρου  8α    του  Π.Δ.  118/07  ή  ο  υπόχρεος  προς  τούτο  προσφέρων  δεν 

υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 
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ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από 

την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του  άρθρου  8  του  ιδίου  Δ/τος,  καταπίπτει  υπέρ  του  

Δημοσίου    η    εγγύηση    συμμετοχής    του  μειοδότη.  Επίσης,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση 

συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από   τα   υποβληθέντα   δικαιολογητικά   προκύπτει   ότι   δεν   πληρούνται   

τα   στη   διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του 

άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ‐ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 

του Π.Δ 118/07  όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί συμπληρωθεί. 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως 

και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  επιτρέπεται  ένσταση  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  (ενδικοφανής 

προσφυγή). 

Με  την  ένσταση  που  ασκείται  κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης  επιτρέπεται  και  η  προβολή  λόγων  που 

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  τους οικονομικούς φορείς στο αρμόδιο  για  την 

διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Π.Δ 118/07) μέσω του 

συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή ως εξής: 

α)  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη 

δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των 

προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισμό  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφαση  του  το  αργότερο  πέντε  (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β)  Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  που  αφορούν  την  συμμετοχή 

οποιουδήποτε  προμηθευτή  στον  διαγωνισμό  ή  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  ως  προς  τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 

του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος 

έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

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

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

Η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  προμηθευτή  σε  διαγωνισμό  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  σε  αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
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γ)  Κατά  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  μέσα  σε  χρονικό 

διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων ημερών,  αφότου ο  ενδιαφερόμενος προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της 

σχετικής  πράξεως  ή  παραλείψεως  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  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  συλλογικό  όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο 

εκδίδει  την  σχετική  απόφαση  του  το  αργότερο  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  λήξη  της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα 

και  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  4,  της  παρούσας  διακήρυξης,  μέσα  σε  χρονικό 

διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων ημερών,  αφότου ο  ενδιαφερόμενος προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά 

του  οποίου  στρέφεται.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  πιστοποιημένο  στο  σύστημα    όργανο  και  το 

αποφασίζον όργανο  εκδίδει  την σχετική απόφαση  του  το αργότερο σε δέκα  (10)  εργάσιμες ημέρες από  την 

λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους 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. 

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

18, 20, 26, 32, 33, 34  και 39  του Π.Δ. 118/2007  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής 

απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί  της προσφυγής, αποφασίζει  το αρμόδιο για  την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου πιστοποιημένο στο σύστημα  συλλογικό όργανο. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6.  Για  το παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  (άρθρο 35, Ν. 3377/05)  σύμφωνα με  τις  παραγράφους 1  και 2, 

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 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 εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").  

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. 

 

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 
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κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 της αρίθμ. Π1/2390 Υπ.Απ (ΦΕΚ 2677/Β/13). 

 

ΑΡΘΡΟ 7οο 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη κατά 15%, με άσκηση του ανάλογου 

δικαιώματος προαίρεσης, ή μικρότερης κατά 50%, χωρίς προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 Επειδή οι ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, που καλύπτονται με την προμήθεια αυτή είναι 

κατεξοχήν απρόβλεπτες, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί 2.500 τόνους λιγότερους ή να κάνει 

συμπληρωματική  προμήθεια  750  τόνων  επιπλέον  της  αρχικής  συμβατικής  ποσότητας,    αναλόγως  με  τις 

καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση οι συμβατικοί όροι θα παραμένουν οι ίδιοι (ίδια 

τιμή).  Η  Επιπλέον  προκύπτουσα  δαπάνη,  σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  προμήθειας  θα  βαρύνει  τον 

προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και εγκεκριμένη πίστωση 

γι αυτό το σκοπό. 

β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων 

μειοδοτών  με  ισότιμες  προσφορές.  Εφόσον  το  υλικό  δεν  είναι  διαιρετό  και  υπάρχουν  ισότιμες  προσφορές 

τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 

προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των ειδικών προδιαγραφών. 

δ.  Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στην  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης, 

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με  τις διατάξεις  της παρ. 1  του άρθρου 9  της 

παρούσας διακήρυξης. 

στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

  i)  Όταν  ο  φορέας  δε  χρειάζεται  πλέον  το  υλικό  είτε  λόγω  διακοπής  ή  περιορισμού  της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. 

  ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

ζ.  Ειδικά  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  που  το  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή/τόνο,  αν 

υποβληθεί  μία  μόνο  προσφορά  ή  τελικά  γίνει  αποδεκτή  μία  μόνο  προσφορά,  μετά  από  απόφαση  της 

Επιτροπής, αυτή μπορεί να αξιολογηθεί κανονικά  και ο διαγωνισμός να μην ματαιωθεί υποχρεωτικά.  

Σε  περίπτωση  απόφασης  της  επιτροπής  για  επαναληπτικό  διαγωνισμό  και  εφόσον  συντρέχουν  εκ  νέου  οι 

παραπάνω  περιστάσεις,  ο  διαγωνισμός  ολοκληρώνεται  με  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης 

της , με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ 118/07 κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

Εγγυήσεις. 

1.  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα 

κράτη  ‐ μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  έχουν σύμφωνα με  τα  ισχύοντα  το δικαίωμα αυτό.  Τα αντίστοιχα 

έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην  Ελληνική,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη 

μετάφραση. 

 

2.  Με  την  εγγυητική  επιστολή,  που  αποτελεί  αυτοτελή  σύμβαση,  το  πιστωτικό  ίδρυμα  αναλαμβάνει  την 

υποχρέωση  να  καταβάλλει  ορισμένο  ποσό  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  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 καταρχήν: 

   α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

   β. Τον εκδότη. 

   γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

   δ. Τον αριθμό της 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: 

    Ι.    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  τον 

διαγωνισμό 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.  

    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. 

 

 4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

  α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (6.854,84 €). 

  β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

    Ι.  Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 
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    II.  Την  ημερομηνία  λήξης  της  ισχύος  της  εγγύησης.  (Η  εγγύηση  πρέπει  να  ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη). 

  γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

    (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

    (2) η απόφαση έγκρισης της διακήρυξης 

    (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

    (4) η ημερομηνία έκδοσης της 

    (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

  δ.  Τυχόν  ελλείψεις  της  εγγύησης  συμμετοχής  πέραν  των  αναγκαίων  στοιχείων  μπορούν  να 

καλύπτονται  εκ  των  υστέρων  εντός  προθεσμίας  5  ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίηση  του 

προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

  α.  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  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 ΦΠΑ. 

  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 και τα προς προμήθεια υλικά. 

    (II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες). 

 

6.  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 οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  συμμετέχοντες  στην  περίπτωση  απόρριψης  της  προσφοράς  και 

εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί  ένδικο  μέσο  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  ένδικων  μέσων  ή 

παραίτησης από αυτά. 

 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση,  τμηματικά, η 

εγγύηση μπορεί  να αποδεσμεύεται  σταδιακά,  μετά από  έγγραφο αίτημα  του προμηθευτή,  κατά ποσόν που 

αναλογεί στην αξία  του μέρους  της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  Για  την σταδιακή αποδέσμευση 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
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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 εκπρόθεσμου. 

 

8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  Εγγυητικές  Επιστολές  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  pdf  και 

προσκομίζεται ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή μαζί με το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

Για  την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή  κριτήριο  είναι  αποκλειστικά  η  χαμηλότερη  τιμή/τόνο,  υπό  την 

επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω.  

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την χαμηλότερη τιμή/τόνο,  εκ  των προμηθευτών των οποίων οι 

προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση  τις  ειδικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή/τόνο δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2  του άρθρου 4  του παρόντος σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία  απαιτούνται  κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προμηθευτή  με  την  αμέσως  επόμενη 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. 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. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1  του 

άρθρου 4 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου. 

3.  Ως  απαράδεκτες,  απορρίπτονται  επίσης,  οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τις 

ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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Η  διαπίστωση  για  την  συμφωνία  ή  ασυμφωνία  με  τους  όρους  που  ορίζονται  από  την  διακήρυξη  και  τις 

προδιαγραφές  γίνεται  με  απόφαση  της  Δ.Τ.Ε.,  μετά  από  αιτιολογημένη  γνώμη  του  αρμοδίου  για  την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ‐ ΣΥΜΒΑΣΗ 

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

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

  α. Το προς προμήθεια είδος. 

  β. Την ποσότητα. 

  γ. Την τιμή. 

  δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

  ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης.  

  στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα,  το δε έγγραφο  της σύμβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα  (10) ημέρες 

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 

για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  το  αργότερο  μέσα  σε  5  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 5 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την 

λήξη  της  προθεσμίας  των  5  ημερών  που  αναφέρεται  παραπάνω,  ο  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών 

υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην 

Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  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 Ελλάδος στο εξωτερικό, η 

δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος  με  απόφαση  του  αρμόδιου  για  την  διοίκηση  του φορέα  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 

αρμόδιου  οργάνου,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  34  του  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  150/10‐7‐07  τ.Α), 

¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου¨.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  η  σύμβαση  το 

κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία 

συμμετείχε  αυτός  στον  διαγωνισμό  και  η  οποία  προσφορά  έγινε  αποδεκτή  με  την  κατακύρωση  του 

διαγωνισμού  σε  αυτόν.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  της  σύμβασης  που 

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη  του διαγωνισμού,  ούτε  καθ`  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση ή συμπλήρωση 

της προσφοράς του προμηθευτή. 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

  α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

  β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

  δ. Την τιμή. 

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

  στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

  ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

  η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

  θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

  ι. 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,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να 

τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την 

οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

  α.  Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  εάν  η  ποσότητα  που 

παραδόθηκε  υπολείπεται  της  συμβατικής,  κατά  μέρος  που  κρίνεται  ως  ασήμαντο  από  το 

αρμόδιο όργανο. 

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

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

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

6. Επειδή οι ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, που καλύπτονται με την προμήθεια αυτή 

είναι κατεξοχήν απρόβλεπτες, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί 2.500 τόνους λιγότερους ή 

να κάνει συμπληρωματική προμήθεια 750 τόνων επιπλέον της αρχικής συμβατικής ποσότητας,   αναλόγως 
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με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση οι συμβατικοί όροι θα παραμένουν οι 

ίδιοι  (ίδια  τιμή).  Η  Επιπλέον  προκύπτουσα  δαπάνη,  σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  προμήθειας  θα 

βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  όπου  υπάρχει  εγγεγραμμένη  και 

εγκεκριμένη πίστωση γι αυτό το σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τo υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

διακήρυξη και η σύμβαση. Ο χρόνος παράδοσης της 1ης παρτίδας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριών 

ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  ο  χρόνος  παράδοσης  της  κάθε  παρτίδας  στη  συνέχεια,  όχι 

μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που δίνεται η εντολή της Δ.Τ.Ε.. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός 

χρόνος  παράδοσης  μπορεί  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  να  παρατείνεται,  ύστερα  από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν 

λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  εάν  λήξει  ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Δ.Τ.Ε. για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του υλικού.  

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του  αρμόδιου  οργάνου,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση 

επιτρέπεται  μόνο  όταν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν 

αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του υλικού καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και 

διενεργείται  ποσοτικός  έλεγχος  μετά  τη  διενέργεια  του  οποίου  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής 

οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).  

3. Η επιτροπή παραλαβής πριν  την οριστική παραλαβή και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης διατηρεί το 

δικαίωμα  να  ελέγξει  ποιοτικά  την  ποσότητα  που  θα  παραδοθεί  για  να  διαπιστωθεί  αν  πληρούνται  οι 

απαιτούμενες ειδικές προδιαγραφές. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει από τα αρμόδιο εργαστήρια (Περιφέρειας – 

Χημείου  Κράτους)  μετά  την  αποστολή  δείγματος.  Τα  έξοδα  και  του  ποιοτικού  ελέγχου  θα  βαρύνουν  τον 

προμηθευτή. Τα δείγματα παίρνονται παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Σε 

περίπτωση που το δείγμα δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή έχει  το δικαίωμα να 

ζητήσει την άμεση αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει έκπτωτο τον μειοδότη 

και να προμηθευτεί τα υλικά από τον 2ο μειοδότη.     
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4.  Σε  περίπτωση  που  η  επιτροπή  παραλαβής  απορρίψει  το  υλικό,  αναφέρει  στο  σχετικό  πρωτόκολλο  τις 

παρεκκλίσεις  που  παρουσιάζει  τούτο  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  τους  λόγους  της  απόρριψης  και 

γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις Προδιαγραφές, 

εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί 

της  συμβατικής  τιμής.  Ύστερα από  την απόφαση αυτή  η  επιτροπή παραλαβής  υποχρεούται  να προβεί  στην 

παραλαβή  του υλικού  και  να  συντάξει  σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής  σύμφωνα με  τα  αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

5.  Σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  παραπέμπονται  για  επανεξέταση  περιπτώσεις  υλικών  που 

απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  παρά  τις  αποκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  κατά  τον  μακροσκοπικό 

έλεγχο που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα 

από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  ή  αυτεπάγγελτα  από  την  Υπηρεσία.  Η  δευτεροβάθμια  επιτροπή 

παραλαβής  προβαίνει,  σε  όλους  τους  προβλεπόμενους  από  τη  σύμβαση  ελέγχους  και  συντάσσει  σχετικό 

πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  απόρριψης.  Το  αίτημα  για  επανεξέταση  υλικού  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή 

παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  απόφασης.  Τα  έξοδα  της  δευτεροβάθμιας  επιτροπής  παραλαβής, 

βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα 

εάν η ανάθεση για  

επανεξέταση  γίνεται  μετά  από  αίτημα  του  προμηθευτή  ή  αυτεπάγγελτα.  Τα  έξοδα  αυτά  καταλογίζονται  με 

απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή 

ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

6.  Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7.  Το  υπό  προμήθεια  υλικό  μπορούν  να  τεθούν  σε  επιχειρησιακή  εκμετάλλευση  μόνο  μετά  την  οριστική 

παραλαβή τους από τον φορέα. 

8. Η παραλαβή του υλικού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο  και  ο  συμβατικός  χρόνος  παραλαβής  αρχίζει  από  την  ημερομηνία 

πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 

3, του άρθρου 14 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή 

παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής. 

9.  Εάν  η  παραλαβή  του  υλικού  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του  αρμόδιου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  Υπηρεσία 

αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με  την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  πληρωμή  του 

προμηθευτή. 
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10.  Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Σε 

αυτή την περίπτωση όταν : 

  α. το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του παρόντος, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

  β. το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται, όμως, παραληπτέο, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην 

καταβολή  ποσού  που  αντιστοιχεί  σε  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  εφόσον  αποφασισθεί 

παραλαβή με έκπτωση.  

Και  στις  δύο  περιπτώσεις  εκδίδεται  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  για  την  διοίκηση  του  φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 

όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε 

αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα 

υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.  Σε  περίπτωση  που  το  υλικό  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με 

το άρθρο 14 του παρόντος και τη σύμβαση, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

Ο μέγιστος προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης (εκτός της 1ης παρτίδας) είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά 

από τηλεφωνική εντολή της Δ.Τ.Ε.,  

  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 (6 ώρες) του 

μέγιστου  προβλεπόμενου  χρόνου  παράδοσης,  ποσοστό  10%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

  β.  Για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  από  1/4  μέχρι  το  1/2  του  μέγιστου 

προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

  γ.  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει  το παραπάνω 1/2 ποσοστό 25%  επί  της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.  Τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση,  ποσοστά  προστίμων  υπολογίζονται  επί  της  συμβατικής  αξίας  του  

εκπρόθεσμα παραδοθέντος υλικού, χωρίς τον ΦΠΑ.  

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει 

τα  υλικά  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  εις  βάρος  του  προκηρυσσόμενου 

διαγωνισμού,  επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για  εκπρόθεσμη  παράδοση  ίσο  με  ποσοστό  20%  επί  της 
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συμβατικής  τιμής,  ανεξάρτητα  από  την  ημερομηνία  παράδοσης  μέσα  στο  χρονικό  αυτό  διάστημα.  Στην 

περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα 

υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου για 

τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4.  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  παράδοση  ή  αντικατάσταση  του 

υλικού,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  για  τη  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 

αρμοδίου  οργάνου,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  που  παρήλθε  πέραν  του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα 

στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  προμηθευτής  και  μετατίθεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος 

παράδοσης. 

5.  Η  είσπραξη  του  προστίμου  γίνεται  με  παρακράτηση  από  το  λαβείν  του  προμηθευτή  ή,  σε  περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο προμηθευτής 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  του  υλικού,  με 

απόφαση  του  αρμόδιου  για  τη  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου 

οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  της  με  άλλη,  που  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της 

σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Σε  περίπτωση  που  η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/4  του  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε  προμηθευτής  θεωρείται  ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον  έχει  λήξει  ο συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και υπόκειται  στις προβλεπόμενες  κυρώσεις. 

Με  την απόφαση αυτή  καθορίζεται  προθεσμία 10  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  για  την παραλαβή  των 

απορριφθέντων  υλικών.  Εάν  η  παραλαβή  γίνει  μετά  την  παρέλευση  των  5  πρώτων  ημερών,  επιβάλλεται 

πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.  

Επίσης,  σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  κηρύχθηκε  έκπτωτος  και  του  χορηγήθηκε  δικαίωμα 

αντικατάστασης,  το απορριφθέν υλικό δεν  επιστρέφεται πριν  την παραλαβή  του  νέου υλικού ή  τη  λήξη  της 

προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. 

Μετά την παρέλευση του δεκαήμέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά 

εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

2.  Η  επιστροφή  των  υλικών,  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  μετά  την  προσκόμιση  ίσης  ποσότητας  με  την 

απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  παραληφθεί  οριστικά.  Στην  περίπτωση αυτή  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της 

οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

προμηθευτή,  που  θα  υποβληθεί  απαραίτητα  πέντε  (5)  ημέρες  τουλάχιστον  πριν  από  την  εκπνοή  της,  με 
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απόφαση  του  αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου  με  την  οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε 

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 

παράταση  που  τυχόν  χορηγηθεί  και  ο  προμηθευτής  δεν  παρέλαβε  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προμηθευτή  των  υλικών  που  απορρίφθηκαν  πριν  από  την 

αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 

την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 

χρηματικό ένταλμα σε Euro, σταδιακά ανάλογα με τις παραλαβές, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα 

νόμιμα δικαιολογητικά.   

 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

  α)  Πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης  παραλαβής,  θεωρημένο  αποδεικτικό 

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. 

  β)   Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε". 

  γ)   Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε". 

  δ)   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον  έλεγχο  και  την πληρωμή,  εφόσον  έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης 

που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

 

3. Κατά την πληρωμή του είδους θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις.  

       Επίσης επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% σε κάθε πληρωμή προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20 % εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

4.  Ο  Φ.Π.Α.  επί  των  τιμολογίων  βαρύνει  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας.,  ενώ  ο  προμηθευτής 

επιβαρύνεται  με  τη  δαπάνη  για  την  μεταφορά  του  αλατιού  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  Εθνικού  Οδικού 

Δικτύου στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση (έξοδα ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου) για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που θα ορίσει η Δ.Τ.Ε..  

5. Τα έξοδα δημοσίευσης κύριας και επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές 

εφημερίδες και σε τρείς τοπικές εφημερίδες βαρύνουν τον προμηθευτή.     
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ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ισχύουσες Διατάξεις. 

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 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την Διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σχετικά με τα 

δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις  των συμμετεχόντων προμηθευτών,  έχουν  ισχύ οι Διατάξεις όπως ορίζονται 

από  το Π.Δ.   60/07  και  συμπληρωματικά  το Π.Δ 118/2007  (ΦΕΚ 150/10‐7‐07  τ.Α),  ¨Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου¨  και  τις  διατάξεις  του  Ν.2286/95  (ΦΕΚ  19/1‐2‐95,  τ.Α),  ¨Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και 

ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων¨.        Σε  περίπτωση  που  υπάρξει  αλλαγή  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  από  την 

προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εξειπακούεται ότι ισχύει η νέα νομοθεσία η  

οποία και δεσμεύει τους συμβαλλόμενους  Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με 

την  ερμηνεία  και  την  εκτέλεση  της/των  σύμβασης/σεων,  οι  συμβαλλόμενοι  καταβάλλουν  κάθε  δυνατή 

προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 

Ο  ανάδοχος  δημόσιας  σύμβασης  του  παρόντος  νόμου  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί  του  δεσμεύονται  με  τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν 

ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον 

τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 Ν.4281/14). 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα  

Ο  προσφέρων  είναι  υποχρεωμένος  να  συμπληρώσει  στο  σύστημα,  τον  παρακάτω  πίνακα  συμμόρφωσης, 

έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών 

του πινάκα συμμόρφωσης.  

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 

Διακήρυξης,  όπως  αυτές  περιγράφονται  λεπτομερώς  στο  παράρτημα  Ι  «Τεχνικές  Προδιαγραφές  –  Ειδικοί 

Όροι»  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  Διακήρυξης  16/2015  και  δεσμεύεται  ότι  θα  συμμορφώνεται 

πλήρως με όλους  τους όρους αυτής»,  για  τα οποία θα πρέπει  να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις μέσω  του 

συμπληρωμένου και ψηφιακά υπογεγραμμένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι’)  και 

το οποίο περιλαμβάνει:  

 

Α)  Τεχνική  Προδιαγραφές  και  εργαστηριακά  αποτελέσματα  ανάλυσης  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  1.2.1.2.1  της 

παρούσας τα οποία θα συνυποβληθούν όπως ισχύει κάθε φορά μαζί με τη Τεχνική Προσφορά) και  



- 38 - 

Β) Ειδικούς όρους εκτέλεσης της προμήθειας ανάμεσα στον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή.  

Στήλη  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  που  σημαίνει  ότι  η  αντίστοιχη 
προδιαγραφή  είναι  υποχρεωτική  για  τον  προσφέροντα.  Οι  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  θεωρούνται  ως 
απαράβατοι  όροι  σύμφωνα  με  την  παρούσα  Διακήρυξη,  με  τους  οποίους  ο  προσφέρων  υποχρεούται  να 
συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ 
/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. Απαντώντας «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί 
την προσθήκη παραπομπής.  
Στήλη  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  Στη  στήλη  αυτή  αναγράφεται  η  παραπομπή,  εφόσον  υπάρχει,  στο  συμπληρωμένο  και 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

«Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε 
γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 

της Διακήρυξης, όπως αυτές 
περιγράφονται λεπτομερώς στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι»  και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης 21/2016 και δεσμεύεται 
ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με 
όλους τους όρους και απαιτήσεις 

αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης»  

     

ΝΑΙ 

   

Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε 
γνώση των λοιπών όρων και 

υποχρεώσεων της αρίθμ. 21/2016 
Διακήρυξης και δεσμεύεται ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

ΝΑΙ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 



- 39 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  5000    ΤΟΝΩΝ 
ΑΛΑΤΙΟΥ,  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΑΓΕΤΟΥ,  ΣΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Δ.Τ.Ε.  (ΕΔΡΑΣ)  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  440 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 425.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 

Το  αλάτι  είναι  το  σύνηθες  αντιπαγετικό  υλικό  που  χρησιμοποιείται  στη  χειμερινή  συντήρηση  των  οδών. 

Χρησιμοποιείται προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας στρώματος χιονιού ή πάγου στο οδόστρωμα, αλλά και 

για  το λιώσιμο ήδη υπάρχοντος στρώματος χιονιού ή πάγου.  Είναι αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες μέχρι  ‐5°C, 

ενώ με παρουσία ήλιου ή βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέχρι και ‐10°C.  

Το αλάτι  που θα  χρησιμοποιηθεί  για  τον αποχιονισμό  του  Εθνικού Οδικού  Δικτύου θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  τις 

παρακάτω ειδικές προδιαγραφές (σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D 632‐01): 

- Υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (NaCl > 95 % επί ξηρού δείγματος) 

- Ειδική κοκκομετρική διαβάθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

Μέγεθος Κόσκινου  Διερχόμενο ποσοστό (%)  

9,5 mm ή 3/8 inch  95 ‐ 100  

4,75 mm ή No 4  20 ‐ 90  

2,36 mm ή No 8   10 ‐ 60  

0,60 mm ή No 30    0 ‐ 15  

  

Το  ειδικό  βάρος  του  αλατιού  κυμαίνεται  από  1,2  εώς  1,5  τόνο/m³,  ανάλογα  με  την  προέλευση  του  και  την 

περιεκτικότητα του σε υγρασία. Πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν στεγνότερο, προκειμένου να περιορίζονται 

κατά το δυνατόν τα προβλήματα σβωλιάσματος. Ενδείκνυται το ποσοστό υγρασίας του άλατος να μην υπερβαίνει 

το 3%. 

Το  αλάτι  που  δεν  πληροί  τις  παραπάνω  απαιτούμενες  προδιαγραφές  έχει  σημαντικά  μειωμένη 

αποτελεσματικότητα και δημιουργεί πολλά προβλήματα, τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον χρησιμοποιούμενο 
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μηχανολογικό  εξοπλισμό  (φρακάρισμα  στους  αλατοδιανομείς),  ενώ  απαιτείται  και  μεγαλύτερη  ποσότητα  για  το 

ίδιο αποτέλεσμα.   

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από τα αρμόδιο εργαστήρια (Περιφέρειας – Χημείου Κράτους) μετά την αποστολή 

δειγμάτων. Τα έξοδα του ποιοτικού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα δείγματα παίρνονται παρουσία του 

προμηθευτή  ή  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του.  Σε  περίπτωση  που  το  δείγμα  δεν  είναι  σύμφωνο  με  τις 

ειδικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση μέρους ή του 

συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει έκπτωτο τον μειοδότη και να προμηθευτεί τα υλικά από τον 2ο μειοδότη. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους ειδικούς όρους και 

δεσμεύεται ότι: 

1. Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα έχει για την Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Μ. διαθέσιμους και 

δεσμευμένους τουλάχιστον τετρακόσιους (400) τόνους αλατιού, άμεσα παραδοτέους. Φυσικά θα υπάρχουν 

διαθέσιμα και τα απαραίτητα μέσα μεταφοράς για την παράδοση της ποσότητας σε οποιοδήποτε σημείο του 

Εθνικού Οδικού Δικτύου στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

2. Η παράδοση των παρτίδων θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την τηλεφωνική 

εντολή της Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Μ., οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες) 

και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

3. Στην τιμή που δίνεται στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται, η δαπάνη για την μεταφορά του αλατιού 

σε οποιοδήποτε σημείο του Εθνικού Οδικού Δικτύου στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κάθε 

δαπάνη  κίνησης  και  καλής  λειτουργίας  των  οχημάτων,  συμπεριλαμβανομένων  των  δαπανών  συντήρησης, 

επισκευής,  προμήθειας ανταλλακτικών,  καυσίμων,  τα διόδια,  οι αποδοχές  του οδηγού, ασφάλιστρα,  δώρα 

εορτών,  υπερωρίες  κάθε  σχετικό  έξοδο  του  οχήματος,  όπως  επίσης  και  η  χρονοναύλωση  (σημαία)  που 

προβλέπεται από όλες τις ισχύουσες διατάξεις για συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων ή συμβάσεις έργου για τη 

μεταφορά με κόμιστρο διάρκειας τριών (3) μηνών τουλάχιστον.  

4. Η μεταφορά του άλατος θα γίνεται με κατάλληλα φορτηγά που θα πρέπει να έχουν σχετικά καθαρό χώρο 

φόρτωσης (χωρίς κατάλοιπα από προηγούμενη μεταφορά) και να είναι καλυμμένα έτσι ώστε το αλάτι να μην 

βρέχεται και να μην απορροφά υγρασία.   

5. Η επιτροπή παραλαβής  έχει  το δικαίωμα να  ελέγξει ποσοτικά  κάθε  ένα φορτηγό που μεταφέρει  το αλάτι. 

Εκτός από το ζυγολόγιο που θα συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής θα γίνεται και έλεγχος εξακρίβωσης της 

ποσότητας,  πριν  την  απόθεση  της,  σε  ζυγαριά  που  θα  επιλέγει  η  Δ.Τ.Ε.  (τα  έξοδα  ποσοτικού  ελέγχου 

βαρύνουν  τον  προμηθευτή).  Σε  περίπτωση  που  παρατηρηθεί  επανειλημμένα  αδικαιολόγητη  διαφορά  στα 

δύο ζυγολόγια, η Δ.Τ.Ε. μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση της παρούσας σύμβασης, χωρίς να έχει καμία 

οικονομική υποχρέωση και επιβάλλοντας στον προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

6. Εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Δ.Τ.Ε. ένα άτομο 

(καθώς  και  αναπληρωτή  αυτού)  που  θα  είναι  υπεύθυνο  για  την  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  επικοινωνία 

όσον αφορά την παραγγελία (τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας) και παράδοση του αλατιού. 
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Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Δ.Τ.Ε. για να συντονιστούν οι εργασίες 

φόρτωσης – μεταφοράς και έγκαιρης παράδοσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένα αδυναμία 

επικοινωνίας  και  δυσλειτουργία  στην  εκτέλεση  του  έργου  της  προμήθειας  και  μεταφοράς  του  αλατιού,  η 

Δ.Τ.Ε.  μπορεί  να  προχωρήσει  άμεσα  στη  λύση  της  παρούσας  σύμβασης,  χωρίς  να  έχει  καμία  οικονομική 

υποχρέωση και επιβάλλοντας στον προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

7. Ο  χρόνος  παράδοσης  της  1ης  παρτίδας  δεν  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  των  τριών  ημερών  από  την 

υπογραφή  της  σύμβασης  και  ο  χρόνος  παράδοσης  της  κάθε  παρτίδας  στη  συνέχεια,  όχι  μεγαλύτερος  των 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που δίνεται η τηλεφωνική εντολή της Δ.Τ.Ε.. 

8. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά μετά από εντολή της Δ.Τ.Ε., ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην 

αποθήκευση του. 

Η  μη  τήρηση  κάποιου  από  τους  παραπάνω  όρους  δίνει  στην  Υπηρεσία  το  δικαίωμα  μετά  από  εισήγηση  της 

επιτροπής  παραλαβής να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει 

έκπτωτο τον μειοδότη και να προμηθευτεί τα υλικά από τον 2ο μειοδότη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ημερομηνία: 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,  Αρ. Πρωτ.: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  5.000  ΤΟΝΩΝ  ΑΛΑΤΙΟΥ,  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΑΓΕΤΟΥ,  ΣΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Δ.Τ.Ε.  (ΕΔΡΑΣ)  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2017.  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                              

 
Σήμερα την  ____________ στην Κοζάνη, στo γραφείo του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στο 

Διοικητήριο στη Ζ.Ε.Π. του Δ. Κοζάνης οι υπογεγραμμένοι :  

Α) Θεόδωρος Καρυπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων 

που συνάπτει η Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010. 

Β)  ______________________,  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας    ______________  που  εδρεύει  στο 

_____________________________________, Τ.Κ. ________  και Α.Φ.Μ. ___________      

 

1.       Τον  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7‐6‐2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.  

2.    Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 

3.    Του Ν. 2286/95  (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 

Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

4.    Το  Ν.  4270/14  (143/Α)  «Αρχές  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  &  Εποπτείας  (ενσωμάτωση  Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) ‐ δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 4281/14  (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οργανωτικά θέματα του 

Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»  
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7.    Του  Π.Δ.  118/07  (ΦΕΚ  150/Α/2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»,  όπως  τροποποιήθηκε  και 

ισχύει. 

8. Του  Π.Δ.  60/07  (Φ.Ε.Κ.  64/Α')  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και  υπηρεσιών»  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.  

9. Το  Ν.  4250/14  (74/Α)  «Διοικητικές  απλουστεύσεις‐Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  & 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις» 

10.    Το  Ν.  2198/94  (ΦΕΚ  43/Α/94)  σχετικά  με  την  Παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  από  εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

11. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2328/95  «Νομικό  καθεστώς  ιδιωτικής  τηλεόρασης  και  της  τοπικής  ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων  της  ραδιοτηλεοπτικής αγοράς  και άλλες  διατάξεις¨,  όπως  τροποποιήθηκες με  τους Ν. 

3310/05 & 3414/05 

12. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ 82/96 «Ονομαστικοποίηση  μετοχών  Ελληνικών  ΑΕ  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

13.     Του  Ν.  3310/05  (ΦΕΚ  30/Α')  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 

καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως  τροποποιήθηκε  μετις 

διατάξεις  του  Ν.  3414/05  (ΦΕΚ  279/Α')  «Τροποποίηση  του  Ν.  3310/05  ''Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"».  

14.    Τον  Ν.  4013/2011  «    Σύσταση  ενιαίας  ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  &  Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  κλπ‐αντικατάσταση  έκτου  κεφαλαίου  Ν.  3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας)‐προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

15. Τον  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ120/Α/13)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  κ.α.δ  όπως 

τροποποιήθηκε». 

16. Του  Ν.  3886/10  (Φ.Ε.Κ.  173  /Α')  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  ‐ 

Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/Ε.Ο.Κ.  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου 

1989  (L395)  και  την  Οδηγία  92/13/Ε.Ο.Κ.  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου  2007  (L  335225Α΄/27.12.2010  προσφορές  κατατίθενται  στο  τμήμα  Προμηθειών  της 

Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

17. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις». 
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18.   Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74). 

19.   Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

20.  Την  αρίθμ.  13922/20‐08‐2015    απόφαση  (ΦΕΚ  1806/Β)  απόφαση  Τροποποίηση  &  συμπλήρωση  της 

υπ΄αρίθμ. 13289/07‐08‐20415 (1716/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και  τοπικών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου». 

21.   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 » 

22.   To  N.  3861/10  “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Το  Ν.  3548/07  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο  Νομαρχιακό  τύπο &  άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

24.  Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει». 

25.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης». 

26.  Την  παράγραφο  Ζ  του  Ν.  4152/13  «Καταπολέμηση  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 

συναλλαγές»  προσαρμογή  στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ  του  Ε.Κ.  και  του  Συμβουλίου  της 16ης Φεβρουαρίου 

2011. 

27. Το  αρίθμ  163/02‐01‐2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Κατώτατα  όρια  δημοσίευσης  για  τις 

δημόσιες συμβάσεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ τα οποία εφαρμόζονται από 1‐

1‐2014 από τους ΟΤΑ Α & Β βαθμού, τα νομικά πρόσωπα κλπ. 

28.   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 Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων». 

29. Την  αρίθμ.  Π/12390/2013  (ΦΕΚ2677)  υπουργική  απόφαση  «Τεχνικές  Λεπτομέρειες  &  Διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

30. Την υπ αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

31.   Το υπ.αριθ. …………………………….  έγγραφο του τμήματος συγκοινωνιακών έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων – 

Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –  (Α.Δ.Α.Μ. …………………………………...). 



- 45 - 

32. Την  αρίθμ.      72271/3014/3\1‐05‐2016  έκθεση  ανάληψης  πίστωσης  (Α.Δ.Α  7Υ9Ρ7ΛΨ‐ΝΜΔ),  ποσού 

360.000,00 € στον ΕΦ 071 ΚΑΕ 9471 (ΑΔΑΜ 14REQ002091077) 

33.   Την  αρίθμ.   …………………….  (ΑΔΑ ……………………………)  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 

Δυτικής  Μακεδονίας  περί  έγκρισης  διάθεσης  πίστωσης  που  αφορά  την  «Προμήθεια  και  μεταφορά  

αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού αντιμετώπισης παγετού, στο Ε.Ο Δίκτυο αρμοδιότητας 

Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ)»,  

34. Το αρίθμ. …………………………….. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Εδρας 

35. Την  αρίθμ.  …………………………  (ΑΔΑ  …………………………..)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έγκρισης 

διενέργειας διαγωνισμού. 

36. Την ανάγκη προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού αλατιού για τις ανάγκες χειμερινής συντήρησης και 

αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας. 

 

 

συμφώνησαν και συναπoδέχθηκαν τα παρακάτω:  

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη  ιδιότητά του, αναθέτει 

την προμήθεια στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής ¨Προμηθευτή¨, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους 

παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

Άρθρο 1ο :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤOY ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

Το  προς  προμήθεια  αλάτι  αποχιονισμού  παράγεται  ________________  στο  εργοστάσιο  της  εταιρείας 

____________________ που εδρεύει ______________________________________ και πρέπει να πληροί τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή. 

Η τιμή ανά τόνο είναι _______, ενώ το συνολικό κόστος του προς προμήθεια υλικού είναι: __________ €. (Καθαρή 

Αξία ___________ €, Φ.Π.Α. ___________ € ). 

 

Στην  τιμή  του προς  προμήθεια υλικού περιλαμβάνονται, η μεταφορά  του υλικού σε  οποιοδήποτε  σημείο  του 

Εθνικού Οδικού  Δικτύου  στα  όρια  της  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας,  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  οι 

φόροι που βαρύνουν τον προμηθευτή, ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του υλικού, τα έξοδα δημοσίευσης της 

διακήρυξης και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός από το ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που θα ορίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας), με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή. 

 

Επειδή οι ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, που καλύπτονται με την προμήθεια αυτή είναι 

κατεξοχήν  απρόβλεπτες,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προμηθευτεί  2.500  τόνους  λιγότερους    ή  να 

κάνει συμπληρωματική προμήθεια 750 τόνων επιπλέον της αρχικής συμβατικής ποσότητας, με την άσκηση του 
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ανάλογου δικαιώματος προαίρεσης του φορέα, αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Σε 

κάθε περίπτωση οι συμβατικοί όροι παραμένουν οι ίδιοι. 

 

 

Άρθρο 2ο :   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ‐ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η  παράδοση  του  υλικού  θα  γίνεται  τμηματικά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  και  σύμφωνα  με  τα  όσα 

περιγράφονται  στο  έντυπο  των  Ειδικών  Όρων  –  Σύστασης  που  συντάχθηκε  από  την  Δ.Τ.Ε.  και  αποδέχθηκε  ο 

προμηθευτής με την προσφορά του. 

Η  Προμηθεύτρια  εταιρία  θα  πρέπει  εντός  τριών  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  να  γνωστοποιήσει 

εγγράφως  στην  Δ.Τ.Ε.  ένα  άτομο  (καθώς  και  αναπληρωτή  αυτού)  που  θα  είναι  υπεύθυνο  για  την  μεταξύ  των 

συμβαλλομένων επικοινωνία όσον αφορά την παραγγελία (τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας) και παράδοση του 

αλατιού.  Ο  υπεύθυνος  επικοινωνίας  θα  είναι  ανά  πάσα  στιγμή  στη  διάθεση  της  Δ.Τ.Ε.  για  να  συντονιστούν  οι 

εργασίες φόρτωσης – μεταφοράς και έγκαιρης παράδοσης.  

Σε  περίπτωση  που  παρατηρηθεί  επανειλημμένα  αδυναμία  επικοινωνίας  και  δυσλειτουργία  στην  εκτέλεση  του 

έργου  της  προμήθειας  και  μεταφοράς  του  αλατιού,  η  Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας  μπορεί  να  προχωρήσει 

άμεσα  στη  λύση  της  παρούσας  σύμβασης,  χωρίς  να  έχει  καμία  οικονομική  υποχρέωση  και  επιβάλλοντας  στον 

προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Ο χρόνος παράδοσης της 1ης παρτίδας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης της κάθε παρτίδας στη συνέχεια, όχι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών από την ώρα που δίνεται η τηλεφωνική εντολή της Δ.Τ.Ε.. 

Η  προθεσμία  παράδοσης  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  εξαρτάται  από  τις  ανάγκες  της  Δ.Τ.Ε. 

…………………………………………………………… Η σύμβαση θεωρήθηκε ότι εκτελέστηκε όταν παραληφθεί το σύνολο των 

ποσοτήτων αλατιού. 

Η παραλαβή θα γίνει από 3μελή Επιτροπή. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει ποσοτικά και ποιοτικά την 

ποσότητα που θα παραλάβει. Το πρωτόκολλο πρέπει να συνταχθεί το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την 

μέρα  παράδοσης  της  παρτίδας.  Η  πληρωμή  του  δικαιούχου  θα  γίνει  μετά  την  οριστική  παραλαβή,  υπό  την 

προϋπόθεση  ότι  έχουν  τηρηθεί  όλοι  οι  ειδικοί  όροι  της  Διακήρυξης  και  του  Παραρτήματος  αυτής  και  αφού 

προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά.  

 

Άρθρο 3ο :  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Το προς προμήθεια υλικό θα είναι σύμφωνο με την τεχνική περιγραφή του Προμηθευτή, βάσει της οποίας έγινε και 

η κατακύρωση της προμήθειας, σε συνδυασμό με τις ειδικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την 

απόφαση  ……. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ., της οποίας αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος.    

 

Άρθρο 4ο :   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Για  την  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης  η  δεύτερη  των  συμβαλλόμενων  προμηθεύτρια  εταιρεία 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..   
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Ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  με  αριθμό  ___________________  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτελέσεως  της 

_________________  ποσού ___________  €. 

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  είναι  ως  τις  ____________  .  (Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες). 

 

Άρθρο 5ο :   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Δ.Τ.Ε. και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Π.Δ.Μ., με την οποία συναινεί στην τροποποίηση.  

Για  όλα  τα  λοιπά  θέματα  σχετικά  με  τη  διαδικασία  της  προμήθειας,  η  οποία  πραγματοποιείται  με  τη  Σύμβαση 

αυτή, ισχύουν: 

1)  Οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10‐7‐07 τ.Α), ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου¨, και  

2)  Οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1‐2‐95, τ.Α), ¨Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων¨.          

Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αποτελούν: 

1) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού  

2) Το Παράρτημα (Ειδικοί Όροι – Σύσταση)  

3) Η Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Προμηθευτή.   

Η παρούσα σύμβαση  ισχύει  έως ότου  εκπληρωθούν οι  συμβατικές υποχρεώσεις  και από  τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω που συνομολογήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα 

πρωτότυπα,  υπογράφεται  νομίμως  από  αυτά  και  λαμβάνει,  τρία  η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και  ένα  ο 

Προμηθευτής.  

 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

                     ΓΙΑ ΤΗΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
                  
 
 
 
         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  
 
 
 


