
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Κατερίνη,  30-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         Αριθμ. Πρωτ.:454947(2081)οικ.    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΑ  Κ  Η  ΡΥ      Ξ  Η

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΛΠ”

 ΚΩΔΙΚOI CPV : 34922100-7 (ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΤΥΠΟ

27/10/2017 30/10/2017 7/11/2017

      ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7/11/2017
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

και ώρα 15:00

7/12/2017
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 15:00

Διαδικτυακή πύλη

 www  .  promitheus  .  gov  .  gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία
Ημέρα

εβδομάδας
Ώρα

13/12/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 πμ

ΣΥ  Ν  Ο      ΛΟ         Π      Ρ      Ο  Ϋ      Π  Ο      ΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ         Δ  Α  ΠΑ  Ν  ΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   60.000,00 €
                                      ΦΠΑ 24%      14.400,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 74.400,00 €

Κ  Ρ      ΙΤΗ  Ρ  ΙΟ     ΚΑΤΑΚ  ΥΡ      Ω  ΣΗΣ:  Η  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ε  Ι      Δ  Ο      Σ         ΣΥΜ  Β  ΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΡ  Ο  ΝΙ  Κ  Η         Δ  Ι  ΑΡ  Κ  ΕΙΑ         Ι  ΣΧ  Υ  ΟΣ         ΤΗΣ         ΣΥΜΒΑ  Σ  ΗΣ: ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πόλη ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 60132

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL525

Τηλέφωνο 2351351148

Φαξ 2351351190

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο l  .  vaiopoulos  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων Π.Ε.  Πιερίας —
Τμήμα Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν  έ ρ γ ω ν
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 – Κατερίνη
Τηλ.   2351351148  —   Φαξ  2351351190      
Λεωνίδας Βαϊόπουλος
e  -  mail  :  l  .  vaiopoulos  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr   

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) ww  w  :  pkm  .  gov  .  gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΕ Πιερίας και ανήκει στην  Γενική
Κυβέρνηση.

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):  http://pieria.  pkm.gov.gr     μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από την διεύθυνση www.p  km  .gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Προϋπολογισμός  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας-Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση
βαρύνει  τον  Κ.Α.Ε.:  04.721.9771.α.01-Εκτέλεση  συγκοινωνιακών  έργων-Τέλη  μεταβίβασης
-54008052,  σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2017  (Απόφαση
ανάληψης με αριθμό πρωτοκόλλου 241724(1908)/15-6-2017 και ΑΔΑ:6ΟΛ57ΛΛ-ΙΚΛ (α/α 2014 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  ανάδειξη  προμηθευτή,  ο  οποίος  θα  αναλάβει,  ως
αντισυμβαλλόμενος σύμβασης την προμήθεια υλικών σήμανσης και εξοπλισμού ασφαλείας οδών
για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 

34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει υλικά (όπως φαίνονται στον προϋπολογισμό του έργου που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης) και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υλικών.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των  74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:60.000,00 €, ΦΠΑ 14.400,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από υπογραφής της έως εννέα μήνες μετά.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α/7.6.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  και  το  Ν.  4071/2012  (ΦΕΚ 85
Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση,  την αποκεντρωμένη
διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν  σήμερα. 

 Το  Ν.  Π.Δ.  133/2010  (ΦΕΚ-226/Α΄/27-12-2010)  "Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας",   καθώς  και  το  ΦΕΚ  4302/Β/30.12.2016  (Αποφάσεις  81320+77909/01-12-
2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ 

 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992  (L 76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,

 του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Την με αρ. 57654/ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
“Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”, 

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

 της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»,

 της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς
και  του  συνόλου των  διατάξεων του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

 Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και

λοιπές  σχετικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων,  μελετών  και  υπηρεσιών  του  ν.  3316/2005

“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»

 Tην με αριθμ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της ΠΚΜ στους Αντιπεριφερειέρχες

και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,

αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρ-

χες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των Γενικών Διευθύνσεων,  των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων

και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/Β’/10.02.2017),

όπως ισχύει σήμερα.

 Την  αρ. 193/2017 (συνεδρίαση 17η/24-7-2017, θέμα 23ο)  Απόφαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου της ΠΚΜ περί « Τροποποίηση της με αρ. 62η/2017 (συνεδρίαση 10η/10-04-

2017,θέμα 6ο), απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την 1η Τροποποίηση προ-

γράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Πιερίας  χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους,

σύμφωνα με την οποία το έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτι-

κών Δαπανών ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) έτους 2017 /ΑΞΟ-

ΝΑΣ 2/  ΜΕΤΡΟ 2.1/ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3./ΔΡΑΣΗ 2.1.3.1,  με  α/α  10,  κωδικό έργου 2131ΠΙΕ-

004ΙΔΠ15, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 74.400 €

 Την με αρ. 1388/2017(πρακτικό 26ο/25-7-217, με ΑΔΑ 71ΒΩ7ΛΛ-ΧΞΓ) Απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπών υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας (τροποποίηση

των Αποφάσεων 2338/20-12-2016 και 552/04-04-2017 της Οικ. Επ.).

 Το  αρ.  πρωτ.  170392(704)οικ./3-05-2017,  Πρωτογενές  αίτημα,  με  αρχικό  ΑΔΑΜ

17REQ006135742/2017-05-04  και  με  τελικό  ΑΔΑΜ 17REQ001572998/2017-06-22,  (μετά

την αρ. 57654/ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) 

 Το με αρ. Πρωτ. 241724(1908)οικ./15-6-2017, με Α/Α2203 με ΑΔΑ 6ΟΛ57ΛΛ-ΙΚΛ  ΑΔΑΜ

17REQ001586787/2017-06-26 Εγκεκριμένο Αίτημα για την ανάληψη υποχρέωσης για το οι-

κονομικό έτος 2017 και με αρ. 2014 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρω-

μής της Δ.Ο.Υ

 Η με  αριθμ.  Πρωτ 345810(1500)ΟΙΚ/22-8-2017 Απόφαση του Αναπλ.  Προϊσταμένου της
Υποδιεύθυνσης  ΠΕ  Πιερίας  περί  έγκρισης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  του
προϋπολογισμού του έργου :  «Προμήθεια υλικών σήμανσης, εξοπλισμού ασφαλείας οδών
κλπ»
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 της με αρ.  2002/2017 (Πρακτικό 36/17-10-17)Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ.  (ΑΔΑ:  6ΦΣΒ7ΛΛ-Α5Γ) περί έγκρισης διενέργειας  ανοικτού  διεθνή  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του  έργου   “Προμήθεια  υλικών  σήμανσης,  εξοπλισμού
ασφαλείας  οδών  κλπ”  συνολικού  προϋπολογισμού  74.400,00 €,  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  7/12/2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και
ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 13/12/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 27/10/2017. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 47067

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επίσης, Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

1. «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ»,

2. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», 

3. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ», 

4. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», 

5. «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ »,

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 7-11-17.  

Η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL): www  .  pkm  .  gov  .  gr στην διαδρομή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις, στις  7-11-17.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  αρχικής  και  επαναληπτικής  (εφόσον  απαιτηθεί)  στον
ελληνικό τύπο (οικονομικές εφημερίδες) βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  αρχικής  και  επαναληπτικής  (εφόσον  απαιτηθεί)  στον
ημερήσιο  και  εβδομαδιαίο  νομαρχιακό  και  τοπικό  τύπο,  βαρύνουν  αναλογικά  τον/τους
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αναδόχους.  Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνισμός  αποβεί  άγονος  ή
ματαιωθεί βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

       η με αριθμό ΕΕS:2017/S 208-429950 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

       το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

       το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

       η παρούσα Διακήρυξη με το παράρτημά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι  επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς  και  όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης   στην ιστοσελίδα  http://pieria.pkm.gov.gr

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το αργότερο οκτώ (8)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους   στο  σύστημα οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από εκείνους  που διαθέτουν
σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να παρατείνει  την  προθεσμία παραλαβής των προσφορών,  ούτως
ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα  της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.
και  53  του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων,  είτε  από ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας προέλευσης,  αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του  προσφέροντος,  είτε  από  το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται  σε άλλη γλώσσα  (αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται  από μετάφραση
στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, 

η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  (πχ.  ΑΔΑΜ)  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού,  θ)  την  ημερομηνία  λήξης  ή  τον  χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  H
αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  υποχρεώσει  την  επιλεγείσα  ένωση  να  περιβληθεί
συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται σε σύνολο  1.200,00 ευρώ  (€) σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
χωρίς το Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που  συμμετέχουν  στην
ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  πριν  τη  λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον  προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
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α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για
μεμονωμένο φυσικό ή  νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται  για  ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ  C 195 της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο 1 του άρθρου 2  της  απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια  ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 4
αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία και  άλλες μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο  άρθρο 2  της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφί-
ων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή
την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια  κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
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(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.4.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω
οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο,  από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας,  στον οποίο έχει  επιβληθεί,  με  την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου  2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίζεται  βάσει  του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος  2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και  συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος Ι. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.4,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης,  η οποία διατίθεται  δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.

Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος  αφορά και  στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το  πιστοποιητικό  αυτό δεν καλύπτει  όλες τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
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Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα αρμοδίως ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη,  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του
οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.7.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  του
προσφέροντος οικονομικού φορέα αρμοδίως ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει  ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.5. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  I της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει  κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται  υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ  -  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β)  έναν (υπο)φάκελο με  την  ένδειξη   «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο   περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται  με  χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται
από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
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 σε
μορφή .pdf. 

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω (υπο)φακέλους  μέσω  του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το  Σύστημα εκδίδεται  ηλεκτρονική απόδειξη  υποβολής προσφοράς,  η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών (3)  εργασίμων ημερών από την  ηλεκτρονική  υποβολή  των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.  Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και  δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων  τύπου  XML και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι). 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν και υποβάλλουν το ΕΕΕΣ σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι
αναρτημένες στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Συγκεκριμένα:
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(1) Ο Οικονομικός Φορέας, προκειμένου να συμπληρώσει το εν λόγω έντυπο:

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗ∆ΗΣ ,
να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα h  t  t      ps  :  //      e      c      .  e      u  rop  a      .  e      u  /      gro  w      t      h  /      t      ools  -
d  ata      b  a      s  e      s  /      e      spd  /      f      il  t      e      r  ?  l  a      n  g  =  e      l.

Αφού επιλέξει «Οικονομικός Φορέας» στη  συνέχεια πρέπει να  επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ»  και
να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που
«κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ ή από την  και τέλος στην «επιλογή χώρας» να επιλέξει, Ελλάδα.

(β)  Στην  ανωτέρω  ιστοσελίδα,  συμπληρώνει και  επιλέγει  ηλεκτρονικά, τα  κατάλληλα  πεδία
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον
τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα) και  στη  συνέχεια  το  υποβάλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  .pdf  στο  φάκελο  της
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

(2)  Επισημαίνονται  τα  ακόλουθα,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  πλημμέλειες  κατά  τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:

α. Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει
και υπογράφει ένα (1) ΕΕΕΣ.

β. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του  διοικητι -
κού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τον οικονομικό φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και
το άρθρο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασί-
ας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3)  Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ
ενώσεων,  κοινοπραξιών,  συνεταιρισμών  κλπ),  πρέπει  να  υποβάλλεται,  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
Ι  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι  συγκεκριμένες απαιτήσεις  και  προδιαγραφές
πληρούνται.  Ο οικονομικός φορέας θα αξιολογηθεί  για την καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών, βάσει της τεχνικής προσφοράς που θα συμπληρώσει και θα υποβάλλει.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας: α) 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.

β) μαζί  με  την παραγόμενη από το  σύστημα τεχνική του προσφορά,  ο προσφέρων υποβάλλει
ηλεκτρονικά  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ, σε  μορφή  αρχείου
τύπου .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά,  τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ενώ τα πιστοποιητικά  που
ορίζονται στις προδιαγραφές θα είναι σε μορφή τύπου .pdf επικυρωμένα από δικηγόρο,. 
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Οι οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν το  τμήμα της  σύμβασης που προτίθενται  να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς  βάσει  τιμής,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης, όπου περιλαμβάνεται και σχετικό υπόδειγμα .  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή απορρίψεως στον (υπο)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.

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι
συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες
πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και
εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί  να αποτυπωθεί  αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  υπόκεινται  στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με  την  επιφύλαξη της  παρ.  4  του άρθρου 102 του  ν.  4412/2016 και  γ)  η τιμή υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  του
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  α  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά  και  την  εγγύηση συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή της  σύμφωνα με  την  παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές.  Ο περιορισμός αυτός ισχύει,  υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.  γ  της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ,  για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των  φακέλων  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την  ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017 και ώρα  9:00π.μ. 

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με  την  αποσφράγιση  των  ως  άνω φακέλων,  ανά  στάδιο,  κάθε  προσφέρων  που  συνεχίζει  σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις  λοιπές προσφορές και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  κατά  περίπτωση  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.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των
τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  ή/και  βαθμολόγηση  των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω
υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν  από την  ως άνω διαδικασία σύμφωνα με  την  παράγραφο 3.4.  της
παρούσας. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και
συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την
κατάταξη  των  προσφορών με  βάση το  οριζόμενο  με  την  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης  και  την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση ισότιμων προσφορών η  αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον  ανάδοχο με  κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της  αναθέτουσας  αρχής  (Οικονομική  Επιτροπή  της  Π.Κ.Μ.),  η  οποία  κοινοποιείται   στους
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών   που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.5.2. της  παρούσας  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4
αυτής.

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από την ημερομηνία υποβολής
τους, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου.
2.  Πιστοποιητικό,  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους,  που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει
ότι  ο  οικονομικός  φορέας δεν  τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3.  Πιστοποιητικά  που εκδίδονται  από τις  αρμόδιες  κατά  περίπτωση Αρχές,  από τα  οποία  να
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016).
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι
ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016) .
5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
6.  Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα αρμοδίως ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη,  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
7.Υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  αρμοδίως  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη, ότι  δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
8. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου)
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Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,  σε μορφή αρχείων  pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει  ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η
κατακύρωση.

Αν  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών
διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε  για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η  εν  λόγω απόφαση  αναφέρει  την  προθεσμία  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της  σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
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Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
προδικαστική  προσφυγή,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές  αιτιάσεις  που
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης  πράξης  ή  παράλειψης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στο  άρθρο  4  του  ν.
3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της
ειδικής  φόρμας του  Συστήματος  και  την  επισύναψη του  σχετικού  εγγράφου σε  μορφή αρχείου
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι  υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την
άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά
την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της  αρμόδιας  Επιτροπής του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα ή
παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του
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αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η
παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως
άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν  απαλλάσσεται  από τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της  παρ.  2  του  άρθρου 18 του  ν.  4412/2016  από υπεργολάβους δεν  αίρει  την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  καθώς και τις  απαιτούμενες
πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος χρησιμοποιεί  εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
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Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της
σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε άμεση γνωστοποίηση της  διακοπής αυτής  στην  Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου  2.2.5.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  δύναται  να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω  ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να  τροποποιείται  κατά τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Η παράδοση των
υλικών μπορεί να γίνεται τμηματικά  μετά από  εντολή της Υπηρεσίας και να πληρώνεται τμηματικά,
μετά από τμηματική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και  με  τον  τρόπο που  προβλέπεται  στα  έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Α
ρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  υπόκεινται  στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επι-
σκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της πα-
ρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβα-
ση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρε-
ωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του
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Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκ-
πρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-  παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοι-
χα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδο-
σης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προ-
σφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυ-
γή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και
τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την τηλεφωνική ή έγγραφη
παραγγελία.

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη  λήξη  του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  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
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2)  εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής  προμηθειών,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου  και  το  Παράρτημα  I της  παρούσας  (σχέδιο
σύμβασης).  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί  να παραστεί  και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών  γίνεται  με  τον  ακόλουθο  τρόπο:  αρχικά  γίνεται μακροσκοπικός  έλεγχος,  και  εάν  είναι
αναγκαίο, γίνεται και πρακτική δοκιμασία.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό -
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  και  στους
αναδόχους.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών από τον μεταφορέα (όπως αναφέρεται
και στο σχέδιο σύμβασης στο Παράρτημα I της παρούσας).

Αν η παραλαβή των υλικών 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 αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 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 αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
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με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 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. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Κατερίνη   9-10-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αικατερίνη Δημάκη 
Πολιτικός Μηχανικός

Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου  
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης  Μαυρίδης 
Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 2002/2017 (πρακτικο 36/17-10-2017), με ΑΔΑ  6ΦΣΒ7ΛΛ-Α5Γ απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Αβραμίδης Ευστάθιος
2. Θωμαΐδης Παύλος
3. Καρατζιούλα Νίκη
4. Μήττας Χρήστος
5. Μπάτος Σωτήριος

6. Τζηρίτης Δημήτριος
7. Ανδρίτσος Ιωάννης
8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
9. Μούρνος Δημήτριος

10. Μπασδάνης Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

ΕΡΓΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΛΠ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00  ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

1.  ΕΕΕΣ

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομι-
κών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση
τους.

A. Εισαγωγή

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 5ης Ιανουαρίου 2016 για  την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος
προσδιορίζει αναλυτικά  το  τυποποιημένο έντυπο που θα  χρησιμοποιείται για  τους σκοπούς  της
κατάρτισης του ΕΕΕΣ.

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία

2014/24/ΕΕ για τις  δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59  της Οδηγίας)
ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται  για  μια  υ  π  ε  ύ  θυνη δή  λω  ση της καταλληλότητας,  της οικονομικής  κατάστασης και  των
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης  δημοσίων συμβάσεων  που  υπερβαίνουν  το  κατώτατο  όριο  της ΕΕ.  Η
υπεύθυνη  δήλωση  επιτρέπει  στις  συμμετέχουσες  εταιρείες  ή  άλλους οικονομικούς  φορείς  να
αποδείξουν ότι:

-  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  για  τις  οποίες  πρέπει  ή  είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·

-  πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον  ο  προσωρινός  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  τα  πιστοποιητικά  που ζητούνται από
την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να
ζητηθούν ορισμένα  ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις  αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος παρέχει  τους συνδέσμους για  τα  πρωτότυπα αποδεικτικά  στοιχεία  στα
αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με
βάση  την παρ. 6 του άρθρου 79  του Ν.4412/2016,  οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά ή  άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να  λαμβάνει τα  πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει  μόνο τους όρους  συμμετοχής
(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης  δήλωσης,  που παρέχεται  στο
διαδίκτυο   από   την Ευρωπαϊκή   Επιτροπή   στο   URL:  http  s      :  //      e  c      .  eu  r      o  p  a  .  eu  /  gr      o  w  th  /      t  oo  l  s      -  
d      ata  b  a  s      e  s  /      es  p  d

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
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Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

-   στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·

-  στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να
εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς
και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Σ  υ  χ  νές   Ε  ρ      ω  τ      ή  σ  ε  ι  ς    (Frequently Asked
Questions  -   FAQ),   όσον   αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο  Ευρωπαϊκό  Έγγραφο  Συμβάσεων
(eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που
προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες  αρχές για
χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω  των ορίων για την εφαρμογή  των  διατάξεων του
ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες
φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I.  Οι   αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν  με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι
της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ,   εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για
τον εκάστοτε διαγωνισμό  τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, τα  οποία  και αποθηκεύουν, αρχικά,  τοπικά στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή
τους. Σημειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία Eeeeσ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».
Η εκτύπωση θα πρέπει  να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογισμικό,  εγκατεστημένο  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει  το
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε  ηλεκτρονικό  αρχείο PDF αντί  να το  δρομολογεί  σε  φυσικό
εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία  αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς  από φυλλομετρητή
διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

ΙΙ. Οι  αναθέτουσες    αρχές/αναθέτοντες    φορείς,    αναρτούν    στο    χώρο    του διαγωνισμού
της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται
έτσι μέσω αυτής  στους οικονομικούς  φορείς,    είτε το  αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο,
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και

- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου
να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο  πλαίσιο  διαγωνισμών  που
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο  το  πρότυπο
ΕΕΕΣ   όπως   αυτό   έχει οριστεί από τις   αναθέτουσες  αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη
διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε  στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της)  σε          μ  ο  ρφή   p  d      f

 (Αποφ.     Π1/2390/13)  ψηφιακά     υπογεγραμμένο     κατά     τα     οριζόμενα     στο     άρθρο   73   του
ν.  44  12/  16         κ  α  ι         την         δ  ια  κ  ή  ρ  υ  ξη. 
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2.1 Για  την σύνταξη ή/και συμπλήρωση  του  απαιτούμενου eΕΕΕΣ,  οι οικονομικοί  φορείς
προτείνεται  να  χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
XML,  προκειμένου  να  εκμεταλλευτούν  την    υπηρεσία  eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την
απάντηση τους  σε μορφή αρχείου PDF, το  οποίο  και αποθηκεύουν,  αρχικά,  τοπικά  στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

-  Το αρχείο PDF παράγεται  έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας  το κουμπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει  να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF
printer), ήτοι λογισμικό,  εγκατεστημένο    στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο
αποθηκεύει  το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε
φυσικό  εκτυπωτή. Ενδεικτικά  η λειτουργία  αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  εγγενώς  από
φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ.
CutePDF.

2.2   Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον  χώρο  του
δ/σμου,   οι   οικονομικοί   φορείς   μπορούν   να   προσφεύγουν   απ’  ευθείας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (http  s      :  /  /      ec.e  u  r      o  p  a  .  eu  /      g  r      o  w  th  /      t  oo  l  s      -  d      a  ta  b  a  s      e  s/      e  s      pd) να
δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν  με  ευθύνη  τους  όλα  τα  δεδομένα  που  αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη.

36

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd




Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

Toυ Προμηθευτή…………………………………..…...….……...……………
Δ/νση……………………………….……..., Πόλη….………..…….…………,
Τηλ. ……………………………....…….., Fax………………………………..

Ημερομηνία ……………………………..

Υπογραφή

37





Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΛΠ.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα προμήθεια προϋπολογισμού 74.400,00€ μαζί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α αφορά σε
είδη σήμανσης απαραίτητα για την συμπλήρωση ή αντικατάσταση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
της Π.Ε. Πιερίας. 

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω προμήθειες υλικών σήμανσης: 

α) Προμήθεια  πληροφοριακών πινακίδων

β) Προμήθεια  πινακίδων αναγγελίας κινδύνου

γ) Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων

δ) Προμήθεια κώνων, οριοδεικτών, στύλων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2΄΄και 3΄΄,  βάσεων
προσωρινής στήριξης και ανακλαστήρων στηθαίων

Η ανάγκη προμήθειας των παραπάνω υλικών σήμανσης, κρίνεται απαραίτητη για να καλυφθούν
ελλείψεις  στην  σήμανση  του  οδικού  δικτύου,  αρμοδιότητας  της  Π.Ε.  Πιερίας,  αλλά  και  για  να
αντικατασταθούν  φθαρμένα  και  κατεστραμμένα  σήματα  στο  παραπάνω  οδικό  δίκτυο,
προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους κινούνται σε αυτό. 

Το έργο είναι  ενταγμένο στο ΠΕΔ 2017 χρηματοδοτούμενο  από ίδιους πόρους με  Κωδικό  Έργου
(2131ΠΙΕ0041ΔΠ15). 

1.  Πλευρικές  πληροφοριακές  πινακίδες  οδικής  σήμανσης,  πλήρως  αντανακλαστικές,  με
υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 
Προμήθεια  πλευρικών  πληροφοριακών  πινακίδων,  πλήρως  αντανακλαστικών,  με  ανακλαστικό
υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-
ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται:

 η  κατασκευή  της  πινακίδας  από  επίπεδο  φύλλο  κράματος  αλουμινίου  τύπου  AlMg2 ελαχίστου
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη
τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη
(ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον
αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

τα  πάσης  φύσεως  εξαρτήματα  στερέωσης  και  ανάρτησης  της  πινακίδας,  όλα  γαλβανισμένα  εν
θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.
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η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση αποθήκευσης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και  η αφαίρεση αυτού (όταν
απαιτείται)

2. Πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας μεσαίου μεγέθους τετραγωνικές πλευράς 0,65 m 

Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο
από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  05-04-06-00  ‘’Πινακίδες  σταθερού  περιεχομένου  (ΠΣΠ)’’.  Οι  πινακίδες  θα  είναι
τετραγωνικές   πλευράς 0,65 m 

Στις τιμές προσφοράς  περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

 η προσκόμισή της στην θέση αποθήκευσης

3.  Πινακίδες  ρυθμιστικές  της  κυκλοφορίας  και  ένδειξης  επικινδύνων   θέσεων  τριγωνικές
πλευράς 0,90 m 

 Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο
από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  05-04-06-00  ‘’Πινακίδες  σταθερού  περιεχομένου  (ΠΣΠ)’’.  Οι  πινακίδες  θα  είναι
τριγωνικές   πλευράς 0,90μ. 

Στις τιμές προσφοράς  περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

 η προσκόμισή της στην θέση αποθήκευσης

4.  Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους  οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο
πλευράς 0,90m (STOP)

Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο
από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  05-04-06-00  ‘’Πινακίδες  σταθερού  περιεχομένου  (ΠΣΠ)’’.  Οι  πινακίδες  θα  είναι
ρυθμιστικές  μεσαίου  μεγέθους  οκταγωνικές  (Ρ-2)  εγγεγραμμένες  σε  τετράγωνο  πλευράς  0,90m
(STOP) 

Στις τιμές προσφοράς  περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

 η προσκόμισή της στην θέση αποθήκευσης

 5. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα  S195T, κλάσεως  L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου  DN 40  mm (σπειρώματος:  thread
size R = 2’’,  dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή προσφοράς  περιλαμβάνονται:

39





η προμήθεια και  η  μεταφορά στην θέση αποθήκευσης του στύλου με στεφάνη στέψης για  την
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για
την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

6. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα  S195T, κλάσεως  L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου  DN 80  mm (σπειρώματος:  thread
size R = 3’’,  dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα
με  την  ΕΤΕΠ 05-04-07-00  ‘’Διατάξεις  στήριξης  πινακίδων  κατακόρυφης  σήμανσης’’.   Στην  τιμή
προσφοράς  περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά  στην θέση αποθήκευσης του στύλου με
ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες
οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5  mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της
κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm
μήκους  40  cm  ή,  εναλλακτικά,  χαλύβδινη  ηλεκτροσυγκολλημένη  λάμα  10  x 20  cm,  για  την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα).

 

7. Πλαστικοί  κώνοι  ασφάλειας  κυκλοφορίας  ύψους  0,50μ  με  προδιαγραφές  ΥΠΕΧΩΔΕ  με
αντανακλαστική ταινία (μικροί-μεγάλοι)

Οι κώνοι θα έχουν ενιαίο κόκκινο χρώμα εκ κατασκευής και θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό
PVC. Θα έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς. Θα είναι ολόσωμοι
χωρίς ραφές και δεν θα προξενούν ζημίες στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση.

Οι κώνοι θα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και θα παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την
παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Οι κώνοι θα φέρουν
ανακλαστική ταινία αργυρού χρώματος,κολλημένοι σταθερά επί τού σώματος αυτού το ύψος των
κώνων θα είναι 0,50εκ.

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης. 

  8. Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 

  Προμήθεια πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο,

  σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 05-04-04-00

  ‘Οριοδείκτες οδού’‘.

  Στην τιμή προσφοράς  περιλαμβάνονται:

     η προμήθεια των οριοδεικτών, 

η μεταφορά τους στην θέση αποθήκευσης  

    

9. Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων

  Προμήθεια  βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό συνθετικό υλικό από ανακύκλωση (μη

 μεταλλικό), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Προδιαμορφωμένες διαμπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών ή κυκλικών  κοιλοδοκών,  

 κατάλληλων ιντσών  για τους υπό προμήθεια στύλους, με ή χωρίς χρήση συνδέσμου.

 Προδιαμορφωμένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων για την αύξηση του   

 συνολικού βάρους της βάσης της πινακίδας. 
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Διαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg. 

Ανθεκτικά χερούλια μεταφοράς

10. Προστατευτικό πλέγμα περίφραξης

Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
χρώματος πορτοκαλί ή κόκκινου. Θα είναι υλικό ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Θα
έχει ύψος 1,00μ και θα είναι σε ρολό μήκους 50μ

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης

 

11. Ταινία Επισήμανσης κινδύνου ερυθρόλευκη σε ρολό 250μ.                

Η ταινία επισήμανσης κινδύνου θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής σε
εξωτερικές συνθήκες. Το χρώμα της θα  είναι λευκό και κόκκινο σε μορφή διαγώνιας ζέβρας με
μελάνι προστασίας UV για μεγάλη αντοχή στα γδαρσίματα. Θα παρέχει καλή ορατότητα και θα είναι
ιδανική  οικονομική  λύση  για  οριοθέτηση  χώρων,  επισήμανσης  κινδύνων  και  αποκλεισμού
πρόσβασης σε εργοτάξιο  Θα είναι σε ρολά των 250μ μήκους με πλάτος 70mm  ενώ το πάχος θα
είναι 50μm κάτι που θα το καθιστά αρκετά ανθεκτικό

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης. 

12. Ανακλαστήρες στηθαίων με μεμβράνη           

Προμήθεια  ανακλαστήρων  τοποθετούμενη  σε  μεταλλικά  ή  τσιμεντένια  στηθαία  ασφαλείας  .
Αποτελούμενα  από ειδικό  έλασμα αλουμινίου  και  επικολλημένη  ακριλική μεμβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας , που ικανοποιεί τα Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-12899-1.

Χαρακτηριστικά: Προσφέρει υψηλή ορατότητα τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα και σε όλες τίς
καιρικές συνθήκες

Προδιαγραφή ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Δ3Γ0513-Ω18-2-92)

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης

13. Μικροϋλικά σύνδεσης για την στήριξη πινακίδων

Προμήθεια υλικών στήριξης πινακίδων επί μεταλλικών στύλων (Ελάσματα .βίδες ροδέλες κλπ) με
θερμό γαλβάνισμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια και την μεταφορά στον
χώρο αποθήκευσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

     Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου
που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί,
μετά  από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή,  η  αλλαγή του εργοστασίου,  με  απόφαση του
αρμόδιου,  για  την  διοίκηση  του  φορέα,  οργάνου,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  συλλογικού
οργάνου.

      Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς εσωκλείεται  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα
αναφέρει  την  χώρα  καταγωγής  των  προσφερομένων  υλικών  και  δήλωση  της  επιχείρησης
κατασκευής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρουν.  Όταν  οι  προσφέροντες  δεν  θα
κατασκευάσουν οι  ίδιοι  το  τελικό  προϊόν,  σε  δική  τους  επιχειρηματική  μονάδα,  στην  υπεύθυνη
δήλωσή τους θα πρέπει να αναφέρουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατασκευής του
τελικού προϊόντος έχει αποδεχθεί έναντι του υποψήφιου αναδόχου την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο .
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Για όλες τις πινακίδες,  πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN 12899-1 για το υπόβαθρο  αντανακλαστικότητας
τύπου 2 καθώς και για τις αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά
ΕΛΟΤ EN 12899-1.

Τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας να είναι όλα γαλβανισμένα
εν θερμώ με πιστοποιητικό  ΕΝ ISO 1461. 

Οι στύλοι πινακίδων να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με ραφή, με πιστοποιητικό ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255 και πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00.

Όλα τα  αντανακλαστικά  υλικά  θα  είναι  ανακλαστικότητας  τύπου  ΙΙ  με  πιστοποιητικό  ΕΛΟΤ ΕΝ
12899-1.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και να
διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Η επιτροπή είναι αρμόδια στο να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο.

Τα πιστοποιητικά που δεν είναι στα ελληνικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς
του διαγωνιζόμενου με επίσημη μετάφραση

Κατερίνη,      9 - 10 - 2017 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Πρ/νος  της 

ΥΠΟΔ.Τ.Ε. ΠΕ Πιερίας

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αν/της Πρ/νος Τμ. Εργοταξίου

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαυρίδης Παναγιώτης Αργυρόπουλος   Γεώργιος Αργυρόπουλος Γεώργιος
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                                                  Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              
   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
   ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Πρ/νος  της 

ΥΠΟΔ.Τ.Ε. ΠΕ Πιερίας

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αν/της Πρ/νος Τμ. Εργοταξίου

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαυρίδης Παναγιώτης Αργυρόπουλος   Γεώργιος Αργυρόπουλος Γεώργιος
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Σχέδιο Σύμβασης 
                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              
   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
  ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥ      ΜΒΑ  Σ      Η
   

   ΕΡΓΟΥ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΛΠ.

Στην Κατερίνη, σήμερα στις  …/…/…, ημέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1)της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Π.Ε. Πιερίας) που εδρεύει στην Κατερίνη, οδός 28ης
Οκτωβρίου  40 , Τ.Κ.:60132, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται
νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, που στο εξής θα καλείται
εργοδότης, και
2) του  …………………………………… που  εδρεύει ……………………… και στο εξής θα
καλείται ανάδοχος, 
   
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

του Ν.3852/2010 (Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

του  Π.Δ.133/2010  (Α'  226) «Οργανισμός  της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

του ν.  4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του  ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  «Συγκρότηση  συλλογικών οργάνων της διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν.  3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

Την αρ. …/201… διακήρυξη του διαγωνισμού  για την “προμήθεια υλικών σήμανσης, εξοπλισμού

ασφαλείας  οδών κλπ.”  για  τις  ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Πιερίας, για το έτος 2017 , συνολικού προϋπολογισμού …………€  συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.  (ΑΔΑΜ: ……………………………)

Την  αρ.  ……./201… (ΑΔΑ:……………………)  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  ΠΚΜ

έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού και τον αρ. ……………./….-…..-

20… έλεγχο νομιμότητας αυτής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Του αρ. πρωτ. …………….. εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ανακοινώθηκε η κατα-

κύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζο-

ντας και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

45





ΑΡΘΡΟ 1:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ο  πρώτος  από  τους  συμβαλλόμενους  με  την  προαναφερόμενη  ιδιότητά  του,  αναθέτει
την  προμήθεια υλικών  σήμανσης  και  εξοπλισμού  ασφαλείας  οδών  για  τις  ανάγκες  των
υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα
ονομάζεται  «Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών σύμφωνα με
τον παρακάτω Πίνακα και με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι    Υλικά σήμανσης και εξοπλισμός ασφαλείας οδών
(Πίνακας των προσφερομένων υλικών)

ΑΡΘΡΟ 2:
ΤΙΜΗ-ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ……………… €,
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης  με
αριθμ………….  που  έχει  καταχωρηθεί  με  α/α  ………………………..  στο  βιβλίο  εγκρίσεων
………………………….. της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ……………….)
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ΑΡΘΡΟ 3:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη  Π ι ε ρ ί α ς και του αναδόχου βάσει
της κατακυρωτικής απόφασης και  των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και  οικονομικής
προσφοράς του και της διακήρυξης.

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει εννέα (9) μήνες
μετά.

ΑΡΘΡΟ 4:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 (παράγραφος 3) του
Ν.4412/2016 και η εξόφληση του  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με τις  ακόλουθες
κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  υπόκεινται  στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 5:
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και τις
ανάγκες  των  υπηρεσιών  εντός  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  από  την  τηλεφωνική  ή  έγγραφη
παραγγελία.

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη  λήξη  του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.

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 ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που εκτελεί  την  προμήθεια,  την  αποθήκη
υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 6:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

H παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος, και,
εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και πρακτική δοκιμασία.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό -
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών από τον μεταφορέα.

Αν η παραλαβή των υλικών 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 αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 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 αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 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. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 7:
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

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

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα μέσα στην προθεσμία
που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Ο ανάδοχος  ή  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  δεσμεύεται  ότι,  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά.  Στην  περίπτωση που  διαπιστωθεί,  μέχρι  τη  λήξη  της  διάρκειας  της  σύμβασης,
παράβαση  των  υποχρεώσεων  του  ανωτέρω  συμβατικού  όρου  εκ  μέρους  του  αναδόχου,  ο
τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 9:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο η με
αριθμό ………………. εγγυητική επιστολή ……………………………….., για την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ………….,….. €.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 10: 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι ανάδοχοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα
Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητας τους.

ΑΡΘΡΟ 11:
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των
όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται
από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Κατερίνης.

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                         O ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
           ΠΙΕΡΙΑΣ

      ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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