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Άρθρο 1. Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας
306 –ΤΚ 68100.
Αρμόδιος Αναθέτουσας Αρχής
Η κα Τάτσιλη Σόνια είναι η υπεύθυνος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής
να
παρέχει
τις
σχετικές
με
το
διαγωνισμό
πληροφορίες
(τηλ.επικοινωνίας:2551064296/2551064100, e-mail:st@0921.syzefxis.gov.gr
Απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού
Η με αριθμό 525/2015 απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία προκηρύσσεται
δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
Προκήρυξη
Η περιληπτική διακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νομίμως και εμπροθέσμως για
δημοσίευση.
Διακήρυξη
Το παρόν έγγραφο που περιέχει όλους τους όρους και οδηγίες για την διενέργεια του
διαγωνισμού. Συνοδεύεται από παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, σχέδιο σύμβασης
και υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.
Δημοπρατούμενο αντικείμενο
Το αντικείμενο της παρούσας δημοπρατούμενης σύμβασης είναι «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250kW για
θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα
βιομάζας
ισχύος
τουλάχιστον
150kW
για
θέρμανση
στο
Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης».
Επιτροπή Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό
και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος προσφέροντος
Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο προσφέρων, είτε ο νόμιμος
καταστατικά εκπρόσωπός του, είτε πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον
προσφέροντα για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ο εκπρόσωπος
πρέπει να είναι πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Ανάδοχος
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται το δημοπρατούμενο
αντικείμενο στον Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός
Η προεκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η δημοπρατούμενη σύμβαση.
Επιτροπή Παραλαβής
Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή
του / των παραδοτέων της δημοπρατούμενης σύμβασης.
Ερμηνευτικός κανόνας διακήρυξης
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Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της.

Άρθρο 2. Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από
τα κάτωθι:
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1) Της παρούσας διακήρυξης
2) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον
Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ
842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής (ΣΣ
ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και ισχύει.
3) Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8,
«Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3060/2002
(«Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων
έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α
150/10.07.2007) όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α
266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
4) Του ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
5) Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ/Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του
τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
6) Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων
συμβάσεων Προμηθειών»
7) Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 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 (L 335)».
9) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον
Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
10) Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο
Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και
αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).
11) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη»
12) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
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13) Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγια-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 :
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
14) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει.
15) Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)
16) Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114)
και ιδιαίτερα το άρθρο 209
17) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων». (ΦΕΚ 19Α)
18) Του 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
την με Α.Π. Π1/1493/04-09-2012, εγκύκλιο της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ με θέμα «Κράτηση
0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
19) Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών
του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε
αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004.
20) Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων» (άρθρο 4) που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ
30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005)
«Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
21) Την με αρ. 20977/23.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β’)
22) Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
23) Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
24) Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
25) Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ)
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των
Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
26) Το άρθρο 1 «Κατ ά ργηση τ ης υπ ο χρέ ωσης επ ικυ ρώσε ων αντ ιγ ράφ ων
εγγ ράφων »
του
Ν.4250/2014
(ΦΕΚ
Α’
74/26.03.2014)
“Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις”
27) Το άρθρο 3 «Απ λο ύστ ευση δ ιαδ ικ ασιών π ρο μ ηθ ειών Δημ ο σίο υ » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, και
ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη»
28) Την με αριθμό Α.Π. 352/11.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσιών Επενδύσεων
29) Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις»
30) Της υπ. αριθμ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β/2677/21.10.2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
31) Του Νόμου 3614/2007 - Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
32) Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
Β) Την από 23-12-2015 υπ' αριθ. 525/2015 απόφαση της Ο.Ε.
Γ) Την από 18-12-2015 υπ’ αριθμ. 831/2015 απόφαση Δ.Σ.

Άρθρο 3. Γενικές αρχές
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων, ιδίως δε την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, την αρχή της
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας
αναγνώρισης πιστοποιητικών, διπλωμάτων κλπ.
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις
όροις, σε όσους πληρούν τις επαγγελματικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την παρούσα ή / και
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Άρθρο 4. Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού αποτελούν:
1. η παρούσα διακήρυξη
2. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
3. παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών
4. παράρτημα εντύπου οικονομικής προσφοράς
5. σχέδιο σύμβασης
6. υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

Άρθρο 5. Λήψη εγγράφων – παροχή διευκρινήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της παρούσας μέχρι και
04/04/2016, από την έδρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας
306, Αλεξανδρούπολη / ΤΚ. 68100, Γραφείο Προμηθειών, κα Τάτσιλη Σόνια, τηλ 25510
64296.
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Η παραλαβή της θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,
είτε με ταχυμεταφορική (courier) μετά από συμπλήρωση του σχετικού εντύπου της
υπηρεσίας.
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή της.
Επίσης, η Διακήρυξη θα διατίθεται και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Αλεξανδρούπολης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.alexpolis.gr. Για
παραλαβή μέσω διαδικτύου οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν
τα κάτωθι στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και υπεύθυνος υπάλληλος, έτσι ώστε o Δήμος Αλεξανδρούπολης να
έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις επί αυτής. Επίσης, οι παραλήπτες της Διακήρυξης από το διαδίκτυο θα
πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν την αναθέτουσα αρχή για τα προαναφερθέντα
στοιχεία με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο 25510 64125 ή ηλεκτρονικού
μηνύματος στις διεύθυνση st@0921.syzefxis.gov.gr για την παραλαβή της, αλλιώς θα
θεωρείται ότι δεν την έχουν παραλάβει.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και να ζητήσουν
νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως από την υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας διακήρυξης μέχρι και την 28/03/2016. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε
όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους, εφόσον
έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, με φαξ ή με e-mail. Η αποστολή της
έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν
από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ
της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του
παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πρίν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του
παρόντος.
Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για να υποβληθούν
αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
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Άρθρο 6. Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20)
ημερών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από τη δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11/03/2016

10/03/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ
10/03/2016
Ημέρα Πέμπτη και ώρα
09:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11/03/2016
Ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09:00

04/04/2016
Ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00

11/04/2016
Ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo άρθρο 28 της παρούσας.

Άρθρο 7. Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λεβήτων
βιομάζας θερμικής ισχύος τουλάχιστον 250kW και τουλάχιστον 150kW
στο
Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και το Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξανδρούπολης
αντίστοιχα. Συνοπτικά, το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα βιομάζας θερμικής ισχύος τουλάχιστον
150 kW, ελάχιστου βαθμού απόδοσης 85% με ενσωματωμένο σιλό τροφοδοσίας πέλλετ
για τον Α’ ΚΑΠΗ και συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα βιομάζας θερμικής ισχύος
τουλάχιστον 250 kW, ελάχιστου βαθμού απόδοσης 85% με ενσωματωμένο σιλό
τροφοδοσίας πέλλετ για το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο. Περιλαμβάνει, επίσης την
προμήθεια δοχείου αδρανείας 1.000lt και εγκατάσταση αυτού στο κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ
του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και όλες τις απαραίτητες Η/Μ εργασίες για την
σύνδεση του εξοπλισμού με τα υφιστάμενα δίκτυο θέρμανσης και ΖΝΧ.
Επισημαίνεται τα εν λόγω συστήματα θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
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Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν
βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του (πχ:
αποκατάσταση μόνωσης οροφής, βλαβών δικτύων, σωληνώσεων κλπ). Γίνονται δεκτές
προσφορές για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της
δημοπρατούμενης σύμβασης.

Άρθρο 8. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει τον προς προμήθεια εξοπλισμό και να τον
εγκαταστήσει στο κτίριο του στο κτίριο του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου, στην
οδό Καρτάλη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 και στο κτίριο του Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης,
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 106, Αλεξανδρούπολη, 68100.

Άρθρο 9. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των 45.747,97 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο
ποσό των 10.522,03 ευρώ και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ο συνολικός
προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 56.270,00 ευρώ.

Άρθρο 10. Χρηματοδότηση
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός
Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) - Θεματική Περιοχή: GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Άρθρο 11. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της
προμήθειας του δημοπρατούμενου εξοπλισμού, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωμα
συμμετοχής, υπό τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:

Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε
προμηθευτή στο κοινό σχήμα καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου
αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης

Ότι όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή
νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του
ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση ωστόσο που η σύμβαση κατακυρωθεί
σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την
κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του
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δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό
ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης
καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.
Δάνεια εμπειρία: Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
(άρθρο 13), από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ
60/2007.Έτσι, σε περίπτωση που ο προσφέρων, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3
και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007, επικαλείται τη δυνατότητα τρίτου/τρίτων
φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, σχετικά με την
εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη, οφείλει να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα
του τρίτου φορέα και αφετέρου ότι τα εν λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισμού. Δηλαδή ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει
ότι ο τρίτος φορέας θα του διαθέσει τα απαραίτητα μέσα, αν αυτός (ο προσφέρων)
αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την καλυπτόμενη από τη Σύμβαση χρονική περίοδο, ήτοι
για το διάστημα με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης και λήξη το τέλος της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας την οποία προτείνει στην τεχνική του προσφορά
ο διαγωνιζόμενος. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να υποβάλλει ως τεκμηρίωση ιδιωτικό
συμφωνητικό συνεργασίας και διάθεσης πόρων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης
του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική,
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
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δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του

Άρθρο 12. Αποκλεισμός συμμετοχής
Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού, εφόσον
έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται επίσης δεκτοί υποψήφιοι ή προσφέροντες:
- που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11
- που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14
- εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
- εφόσον δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι
- εφόσον δεν είναι φορολογικά ενήμεροι
- εφόσον είναι πτωχοί ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
- εφόσον βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή
εκκαθάριση (τα νομικά πρόσωπα μόνο)
- που αποκλείστηκαν τελεσίδικα (για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα) από
διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δημοσίου
- που απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα
ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δημοσίου, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις
- που συμμετέχουν ως ενώσεις προμηθευτών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από
τις προϋποθέσεις αποκλεισμού του παρόντος ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της
- εφόσον είναι αλλοδαποί και βρίσκονται σε ανάλογες των ανωτέρω καταστάσεις

Άρθρο 13. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο προσφέρων πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να πληροί (κατά δήλωση στον
ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών που καταθέτει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
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www.promitheus.gov.gr., όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας) και
να τεκμηριώσει επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας τις κάτωθι ελάχιστες
προϋποθέσεις
επαγγελματικής,
χρηματοοικονομικής
και
τεχνικής
επάρκειας,
προκειμένου να δικαιούται να αναλάβει την δημοπρατούμενη σύμβαση.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει
να πληροί, επί ποινής αποκλεισμού, κάθε πρόσωπο της ένωσης ξεχωριστά.
1. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθει με
επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. Προκειμένου να το
αποδείξει, πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά της
επιχείρησής του:
- ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της εταιρίας του
- επιχειρηματική δομή
- τομείς δραστηριότητας
- προϊόντα κλπ
2. Να διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών συνολικού
προϋπολογισμού που να υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του
διαγωνισμού
3. Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου
4. Ο κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (αθροιστικά) θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές ο συνολικός προϋπολογισμός του
αντικειμένου της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 14. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής από προμηθευτές που δεν
είναι κατασκευαστές
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής του υπό προμήθεια προϊόντος
πρέπει να αποδείξει ότι ο κατασκευαστής πληροί (κατά δήλωση στον ηλεκτρονικό
φάκελο
δικαιολογητικών
που
καταθέτει
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr., όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας) και
να τεκμηριώσει επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας τις κάτωθι ελάχιστες
απαιτήσεις :
1. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθει με
επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. Προκειμένου να το
αποδείξει, πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά της
επιχείρησής του:
- ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της εταιρίας του
- επιχειρηματική δομή
- τομείς δραστηριότητας
- προϊόντα κλπ
2. Να διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών συνολικού
προϋπολογισμού που να υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του
διαγωνισμού
3. Ο κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (αθροιστικά) θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές ο συνολικός προϋπολογισμός του
αντικειμένου της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ).
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Άρθρο 15. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής
στον
ηλεκτρονικό
φάκελο
δικαιολογητικών
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, ο οποίος θα φέρει την ονομασία «Φάκελος – Δικαιολογητικά
συμμετοχής» για τον διαγωνισμό
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο
Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον
150kW για θέρμανση στο Α’ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης»,
Α) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του άρθρου 18 του
παρόντος
Β) Υπεύθυνη δήλωση (Νο1) για την προσωπική κατάσταση
- του νόμου 1599/86
- για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό
- για όλα τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης, δηλαδή ότι μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς
o δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο
οικονομικό έγκλημα, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 13 της
παρούσας, για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα
o δεν τελούν σε πτώχευση & σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
o είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμεροι
o είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
o δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής
απόφασης (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή υπό ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & υπό διαδικασία έκδοσης
σχετικής απόφασης
o ότι αναλαμβάνουν υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω
προ της κατακύρωσης της σύμβασης
Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης – σε περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχει στον
διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, όπως ΦΕΚ σύστασης ΑΕ με τις τελευταίες τροποποιήσεις
του ή καταστατικά προσωπικών εταιριών με τις τελευταίες τροποποιήσεις τους.
Δ) Υπεύθυνη δήλωση (Νο2) για αντίκλητο και αποδοχής όρων
- του νόμου 1599/86
- για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό
- που θα δηλώνει τα στοιχεία του αντίκλητου που θα έχει την έδρα στην
Ελλάδα (μόνο για φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά)
- ότι αποδέχεται όλους του όρους του διαγωνισμού
Ε) Συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων,
μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Το στοιχείο
αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή των Ισολογισμών των διαχειριστικών χρήσεων
(2012, 2013, 2014) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών ή Υπ. Δήλωσης του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Σε περίπτωση ενώσεων ή
κοινοπραξιών, η προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (Νο3) επιτόπιας
εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής

αυτοψίας

και

ελέγχου

των
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-

του νόμου 1599/86
για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό
ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του κτιρίου του
Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου και του Α’ ΚΑΠΗ, για πλήρη αυτοψία του
χώρου και των συναφών εγκαταστάσεων και είναι σε θέση να επιλύσουν τα
προβλήματα οδεύσεων καλωδιώσεων και όλων των λοιπών λεπτομερειών
συνδέσεων του νέου εξοπλισμού με τα υφιστάμενα δίκτυα.

Ζ) Δήλωση της χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους
Η) Δήλωση υπεργολάβων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου τότε θα
πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές
δηλώσεις συνεργασίας (υπεύθυνες δηλώσεις). Περιγραφή τμήματος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδoχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου
Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας. Σημειώνεται ότι κατά τη φάση της υποβολής του
φακέλου προσφοράς αρκεί η υποβολή των ως άνω δηλώσεων συνεργασίας και δεν
απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών από την πλευρά των δηλωθέντων
υπεργολάβων.
Περιγραφή τμήματος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδoχος να
αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Υποβολή
Δήλωσης
Συνεργασίας

Θ) Δήλωση εμπειρίας σε εγκαταστάσεις λεβήτων βιομάζας – Η δήλωση εμπειρίας
θα συνοδεύεται από κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των εγκαταστάσεων που έχουν
ήδη υλοποιηθεί. Ο κατάλογος έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες, επί
ποινής αποκλεισμού:
α/α

Πελάτης

Τίτλος
και
Σύντομη
περιγραφή
έργου

Διάρκεια
εκτέλεσης
του έργου
(από - έως)

Προϋπολογισμός

Ποσοστό
συμμετοχής
στο
έργο
(προϋπολογισμός)

Στοιχείο
τεκμηρίωσης
(τύπος
&
ημερομηνία)

Η εμπειρία μπορεί να τεκμηριώνεται από τον υπεργολάβο του αναδόχου.
Τα στοιχεία τεκμηρίωσης μπορεί να είναι τιμολόγια, συμβάσεις έργου, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης.
Ι) Υπεύθυνη δήλωση (Νο4) ανάθεσης μελέτης και επίβλεψης σε μηχανικό
- του νόμου 1599/86
- για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό
- ότι αναθέτει την μελέτη και την επίβλεψη της εγκατάστασης του εξοπλισμού
σε μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (μόνο
αν ο προσφέροντας δεν είναι μηχανικός κατάλληλης ειδικότητας)
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Κ) Υπεύθυνη δήλωση (Νο5) αποδοχής ανάθεσης από μηχανικό
- του νόμου 1599/86
- για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό
- ότι αναλαμβάνει την μελέτη και επίβλεψη της εγκατάστασης του εξοπλισμού
και ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και δεσμεύεται για την
συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο (μόνο για μηχανικούς που δεν είναι
μόνιμα στελέχη του υποψήφιου ανάδοχου)
Λ) Βιογραφικό σημείωμα του μελετητή και επιβλέποντα μηχανικού που θα
αποδεικνύεται η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος κατεύθυνσης μηχανικού και η
εμπειρία του σε μελέτες έργων ΑΠΕ. Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακρίβειας των στοιχείων που
δηλώνονται
Μ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου μόνο για του προμηθευτές που
είναι κατασκευαστές του προϊόντος
Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να υπογράφονται
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, οι οποίες πρέπει να φέρουν ημερομηνία
σύνταξης μεταξύ τριάντα ημερών πριν και της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού
του συμμετέχοντος.

Άρθρο 16. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν σχετικής ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής οφείλει να υποβάλλει σε
ηλεκτρονικό φάκελο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr. τα
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Ι. Απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφη ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη ποινική καταδίκη για τα αδικήματα του άρθρου
13 του παρόντος

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφη ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν είναι πτωχός και ότι δεν τελεί σε κατάσταση κήρυξης
πτώχευσης

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη
της ως άνω ειδοποίησης
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6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη
της ως άνω ειδοποίησης
7. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου της έδρας του (όχι οι συνεταιρισμοί),
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό, αφετέρου το ειδικό
ασκεί κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και τέλος ότι
παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό μέχρι την επίδοση της ως
ειδοποίησης.

με το οποίο θα
επάγγελμα που
εξακολουθεί να
άνω έγγραφης

8. Τυχόν τροποποιήσεις των νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας (μόνο τα νομικά
πρόσωπα), έαν έχουν λάβει χώρα μετά την κατάθεση τους σύμφωνα με το άρθρο
15.
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (μόνο τα νομικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση κοινής εκκαθάρισης του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (μόνο τα νομικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ως άνω νομοθετημάτων
11. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας (μόνο για τους συνεταιρισμούς)
12. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών ένωσης προμηθευτών (μόνο σε περίπτωση ένωσης
προσώπων) στο οποίο διευκρινίζεται:
- η σύσταση της ένωσης
- η αναγραφή και η οριοθέτηση με σαφήνεια του μέρους της σύμβασης που θα
αναλάβει τυχόν κάθε μέλος της ένωσης ή / και τα ποσοστά συμμετοχής των
μελών στην ένωση (ή / και τα τυχόν διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής τους στις
κερδοζημίες της ένωσης)
- το μέλος της ένωσης που αναλαμβάνει τον συντονισμό και την διοίκηση της
ένωσης (leader)
- ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής
13. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης (μόνο σε περίπτωση ένωσης
προσώπων) από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για την συμμετοχή του
μέλους τόσο στην ένωση, όσο και στον εν θέματι διαγωνισμό.
14. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται
- ότι η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, χωρίς νομικούς περιορισμούς
- ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο
και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
- ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή
εάν τυχόν έχει αποκλειστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το διάστημα
αυτό.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να
υπογράφονται
- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Άρθρο 17. Γενικοί κανόνες δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
1. Σε περίπτωση που οι έλληνες πολίτες είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά μη πτώχευσης, μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας (υπό στοιχεία 2-10 άρθρου 17) εκδίδονται από την
χώρα εγκατάστασής τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αυτής.
2. Τα νομικά πρόσωπα είναι υπόχρεα για την προσκόμιση και των δικαιολογητικών που
αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και των δικαιολογητικών που συνοδεύονται με την
ένδειξη «μόνο τα νομικά πρόσωπα», σύμφωνα και με τις επεξηγήσεις που έπονται.
3. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι (ανάλογα με το εάν αποτελούν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα) στην προσκόμιση όλων των ως άνω απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή ισοδύναμων εγγράφων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Η αναφορά σε καταστάσεις «πτώχευσης», «κοινής εκκαθάρισης» κλπ για τους
Έλληνες υποψήφιους επεκτείνεται και σε όλες τις ανάλογες με τις ανωτέρω
καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να βρίσκονται οι αλλοδαποί υποψήφιοι.
5. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε.
- πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε.
- πρόεδρος Δ.Σ. για συνεταιρισμούς
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
6. Επί ημεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται από την αρμόδια
υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η υποψήφια Α.Ε.
7. Επί ημεδαπών Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό
κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας
της υποψήφιας στον διαγωνισμό εταιρίας.
8. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 προσκομίζονται για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει σε ένωση προσώπων.
9. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή τους. Μόνο σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε
ένορκη βεβαίωση, δύναται το δικαιολογητικό να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο υποψήφιο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.

Άρθρο 18. Εγγύηση συμμετοχής
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το
ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι #914,96# Ευρώ.
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Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί πρωτότυπη εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή, στο κεντρικό πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού,
προκειμένου να σταλεί στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η
διεύθυνση αποστολής του φακέλου είναι ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, Αλεξανδρούπολη, 68100.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και
έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα
(υπόδειγμα Ι) και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία έκδοσης, τον
εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό
που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται, τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς
προμήθεια υλικά, την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
(β) ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης
τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται
να προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλ. πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Άρθρο 19. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 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 συστήματος.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσης δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 20. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο) φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
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(β) ένας (υπο) φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να
σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο προσφέρων είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, των
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.

Άρθρο 21. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος και πρέπει να περιέχει, επί ποινής αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
-

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης καθώς και των μέτρων που
λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας
Τεχνική μελέτη Η/Μ υπογεγραμμένη από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας σε
επίπεδο οριστικής μελέτης η οποία θα συμφωνεί με το αντικείμενο που
περιγράφεται στην απόφαση Ένταξης της Πράξης και τα συμβατικά τεύχη με
πλήρες τεύχος και σχέδια και με τεχνικά έντυπα και φυλλάδια όλων των
μηχανημάτων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα περιλαμβάνει:
- τεχνική έκθεση με περιγραφή της εγκατάστασης τoυ συγκροτήματος
λέβητα βιομάζας και των επί μέρους μηχανημάτων, συνδεσμολογία
μηχανημάτων, απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες (τυχόν καθαιρέσεις,
επισκευή μόνωσης όπου απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κλπ)
- Σχέδια κάτοψης του μηχανοστασίου, με βάση την αποτύπωση κατά την
επιτόπια αυτοψία, όπου θα εμφανίζονται όλα τα κύρια μηχανήματα και
εξοπλισμός, η συνδεσμολογία αυτών καθώς και οι συνδέσεις με τα
υφιστάμενα δίκτυα:
o νερού θέρμανσης
o ζεστού νερού χρήσης
o αποχέτευσης
o ηλεκτρικής ενέργειας
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-

-

Διάγραμμα συνδεσμολογίας όπου θα εμφανίζονται όλα τα κύρια
μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθώς και οι συλλέκτες, σωληνώσεις - μετά
των απαιτούμενων οργάνων (βάνες, αντεπίστροφα, κλπ) - με αναγραφή
των παροχών σχεδιασμού σε m3/h και των αντίστοιχων διαμέτρων, οι
οποίες συνδέουν τα νέα μηχανήματα καθώς και οι συνδέσεις με τα
υφιστάμενα δίκτυα κλπ
- Μονογραμμικό διάγραμμα ηλεκτρολογικών συνδέσεων
- Πλήρης περιγραφή του προγράμματος συντήρησης
Πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης όλων των μηχανημάτων και
συσκευών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο σύστημα είναι καινούριο και
αμεταχείριστο
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή περί παροχής ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα χρόνια

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.
Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται αυτόνομα με βάση
τους 100 βαθμούς. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψη των απαιτούμενων από την
διακήρυξη τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και
βαθμολογείται μέχρι 110 βαθμούς αυτόνομα.
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Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές
(αποκλίσεις), η τεχνική προσφορά απορρίπτεται.

Άρθρο 22. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς αναγράφεται η τιμή μονάδας, καθώς και η
συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο προϊόν. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας
και συνολικών τιμών, υπερισχύουν οι τιμές μονάδας.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Άρθρο 23. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί 120 ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία, πριν από την λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
παραπάνω οριζόμενο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία απευθύνει σχετικό αίτημα προς
τους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες
το αργότερο και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν
παρατάσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται
μόνο με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης, το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού ματαιώνεται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση και
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Στην
δεύτερη περίπτωση η υπηρεσία απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο και, σε
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται μόνο με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
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Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση
δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Στην περίπτωση
ωστόσο αυτή ο προσφέρων δεν δικαιούται να υποβάλλει νέα οικονομική προσφορά.
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων (α)
κηρύσσεται έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση και (β) καταπίπτει εις
βάρος του η εγγυητική του επιστολή συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια.

Άρθρο 24. Εναλλακτικές προσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα της δημοπρατούμενης
σύμβασης και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 25. Τιμές προσφοράς – νόμισμα
Οι τιμές, για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων, πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Τα
τιμολόγια θα εκφράζονται σε ευρώ και η αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ.
Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος
απορρίπτεται
ως
απαράδεκτη.
Προσφορά
που
θέτει
όρο
αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές σε ΕΥΡΩ αφορούν
στην παράδοση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια προϊόντων ελευθέρων δασμών,
κρατήσεων υπέρ τρίτων, φόρων και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων, εκτός ΦΠΑ,
στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις κλπ βαρύνουν τους προμηθευτές. Στις τιμές περιλαμβάνεται η εκπαίδευση
του προσωπικού και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.
Οι τιμές δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., αναγράφεται δε χωριστά και σε ιδιαίτερη στήλη το
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος. Σε περίπτωση
που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το σύνολο των λογιστικών
ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση
του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο
σύνολό της.

Άρθρο 26. Γλώσσα διαδικασίας – επικύρωση – μετάφραση εγγράφων
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική. Όλα τα σχετικά έγγραφα,
προσφορές, δικαιολογητικά κλπ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση
τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται μόνο στην αγγλική γλώσσα εφόσον δεν
μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά
μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 27. Κριτήριο ανάθεσης
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
Τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης που συνθέτουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
1. Ομάδα τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, με συνολικό
συντελεστή 80%
2. Ομάδα τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, με συνολικό συντελεστή 20%

Άρθρο 28. Ηλεκτρονική αποσφράγισης προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 13:00 μ.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,
οι
προσφέροντες
των
οποίων
οι
οικονομικές
προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.

Άρθρο 29. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων
και υποφακέλων των προσφορών.
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης αρχικά των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και σε δεύτερο στάδιο λαμβάνει χώρα η
αξιολόγηση των (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών. Προχωρεί στη
βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τη
μέθοδο και τα κριτήρια αξιολόγησης. Η Τεχνική βαθμολογία Β κάθε προσφοράς
ορίζεται από τον τύπο:
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Β= Σ Βj
όπου:
j = 1,2 (αριθμός Ομάδων, αντιστοιχεί στις Ομάδες Κριτηρίων Α έως και Β )
Βj = ο τελικός βαθμός της ομάδας
Η Επιτροπή κατά τη κρίση της, βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τα
ακόλουθα.
Επειδή κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια/τεχνικά χαρακτηριστικά, τα
οποία βαθμολογούνται χωριστά, με εύρος βαθμολογίας 100 έως 110 μονάδες και έχουν
επί μέρους συντελεστές βαρύτητας, ο τελικός βαθμός της ομάδας Βj προσδιορίζεται από
τον τύπο:

όπου:
λj = ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε ομάδας
i = 1, 2,…, ν (πλήθος επιμέρους κριτηρίων κάθε ομάδας)
σi = ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας της κάθε ομάδας για το κριτήριο i
βi = ο βαθμός για το κριτήριο i της κάθε ομάδας με εύρος βαθμολογίας 100 έως 110
μονάδες.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βάση τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί. Τα επιμέρους
κριτήρια αξιολόγησης των δύο ομάδων Α & Β, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους
100 βαθμούς.
Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται αυτόνομα με βάση
τους 100 βαθμούς. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψη των απαιτούμενων από την
διακήρυξη τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και
βαθμολογείται αυτόνομα μέχρι 110 βαθμούς με 110 να λαμβάνει ο υποψήφιος
ανάδοχος με την μεγαλύτερη υπερκάλυψη των απαιτούμενων από την διακήρυξη
τεχνικών προδιαγραφών. Οι βαθμοί εκφράζονται μόνο με ακέραια ψηφία. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των στοιχείων και των ομάδων.
Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας

1

Α ομάδα
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές
ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ

80%
80%

1
2

Β ΟΜΑΔΑ
Χρόνος παράδοσης 120 ημέρες
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 3 έτη
ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ

10%
10%
20%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100%
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη
τεχνικές προδιαγραφές (αποκλίσεις), η τεχνική προσφορά απορρίπτεται.
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής
παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες δοκιμές επίδοσης και
επίδειξης.
Σε δεύτερο στάδιο λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των φακέλων των οικονομικών
προσφορών. Η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών
προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και
καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες,
αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
•

•
•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
προσφορών (Α) στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και (Β) οικονομικών
προσφορών. Σημειώνεται ότι για υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές
ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής
της προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά απορρίπτεται.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών
και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.

Άρθρο 30. Ολοκλήρωση αξιολόγησης – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο, εντός των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας, του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα
από τεχνική και οικονομική άποψη.
Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή
της προσφοράς συμπεριλαμβανόμενου του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την τεχνική της βαθμολογία.
Σε περίπτωση που υπάρξουν ισοδύναμες προσφορές, ως προσωρινός ανάδοχος
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες προσφορές να υποβάλουν εκ νέου βελτιωμένη
οικονομική προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, με φθίνουσα σειρά του Λ (λάμδα) που προκύπτει από τον ακόλουθο
τύπο Λ = ΣΤ/ΣΒαθ.
Οικονομική αξιολόγηση
Για την βαθμολόγηση στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης λαμβάνεται το συνολικό
ποσό της οικονομικής προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Τελική βαθμολογία προσφορών
Το κριτήριο για τη τελική επιλογή του αναδόχου είναι η οικονομικά συμφερότερη
προσφορά, οπότε αξιολογούνται:
(α) Κολ = Συνολικό Κόστος.
(β) Β = Βαθμολογία της προσφοράς, (η οποία αποτελεί το σταθμισμένο άθροισμα της
βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης)
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Με βάση την παραπάνω τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του
προμηθευτή, ο οποίος έχει υποβάλει την συμφερότερη προσφορά. Επιλέγεται η
προσφορά με τη χαμηλότερη "ανηγμένη τιμή σύγκρισης", η οποία προκύπτει από τον
παρακάτω τύπο:
Λ(ανηγμένη τιμή σύγκρισης) = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία
H "συνολική τιμή" είναι το συνολικό κόστος για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, Κολ, το
αφορά τιμή Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠ) (προμήθειας και εγκατάστασης και θέσης σε
λειτουργία).
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με την μικρότερη Λ (ανηγμένη τιμή σύγκρισης). Ο
υπολογισμός της Λ (ανηγμένη τιμή σύγκρισης) θα γίνει μέχρι τα τέσσερα (4) πρώτα
δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 31. Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) ημερών από την σχετικής
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως
αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 16 του παρόντος. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr.
Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστώσει
εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό είτε την
απόφασή της περί της ανακήρυξης του προσωρινού ως οριστικού αναδόχου, είτε της
απόρριψής του, αναλύοντας και τους ακριβείς λόγους απόρριψης και έκδοση της
σχετικής απόφασης κατακύρωσης.

Άρθρο 32. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚΒ’ 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Άρθρο 33. Ενστάσεις – προσφυγές
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του
ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης
μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της
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ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Όσον αφορά στην κατάθεση του παραβόλου το ύψος του οποίου ανέρχεται 0,1% της
προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ελάχιστο 1.000,00€ και
μέγιστο 5.000,00 € το οποίο κατατίθενται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα οργάνου της, της
επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα η ανωτέρω επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών συντάσσουν και υπογράφουν τα
κατά περίπτωση πρακτικά. Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την
αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους.
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 34. Απόρριψη προσφορών
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.
Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές που την συνοδεύουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η απόρριψη της προσφοράς γίνεται από το αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής
μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Άρθρο 35. Κατακύρωση διαγωνισμού
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
κατά το άρθρο 31 του παρόντος, την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν
ενστάσεων ή προσφυγών η Επιτροπή εισηγείται και το αποφασίζον όργανο αποφασίζει
την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο.
Σε περίπτωση βέβαια που ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά ή αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η Επιτροπή εισηγείται την κλήση για
προσκόμιση δικαιολογητικών με σκοπό την κατακύρωση του επόμενου κατά σειρά
κατάταξης προσφέροντα.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους προσφέροντες με φαξ, ώστε να
ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις – προσφυγές. Η ανακοίνωση της
απόφασης στον ανάδοχο δεν συνοδεύεται με πρόσκληση σύναψης σύμβασης και δεν
οδηγεί στην σύναψη της σύμβασης.
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών ή
την ολοκλήρωση της εκδίκασης αυτών, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 36. Ματαίωση διαγωνισμού
Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το
δικαίωμα να αποφασίσει:
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α. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών
β. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
της υπηρεσίας
γ. τη ματαίωση του διαγωνισμού σε περίπτωση που ουδείς προσφέρων δεν προσκομίσει
ή δεν προσκομίσει με επάρκεια τα δικαιολογητικά ποιοτικής επάρκειας του άρθρου 16
της παρούσας
δ. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την υποχρεωτική επανάληψή του σε περίπτωση
διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στον οποίο υποβάλλεται μία μόνο
προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών, είτε της αγοράς που να
επιβεβαιώνονται με παραστατικά
ε. την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού σε περίπτωση που
- η αναθέτουσα αρχή δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία
επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό
- συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

Άρθρο 37. Κατάρτιση – υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση
για την υπογραφή της σύμβασης.
Υποχρεούται δε να προσκομίσει:
- την προβλεπόμενη στο άρθρο 38 της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης
- έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την σύμβαση, σε
περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών
ή κοινοπραξία
Η σύμβαση καταρτίζεται στη βάση του σχεδίου που αποτελεί μέρος των τευχών του
διαγωνισμού, αφού συμπληρωθεί με τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το
κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα υπογραφής της
σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και
για την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την
αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η σχετική πρόσκληση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται
φαξ στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ, και καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του.
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Άρθρο 38. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, το ποσό της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και
έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα (υπόδειγμα ΙΙ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Άρθρο 39. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ μετά την ημερομηνία
κατάθεσης των σχετικών τιμολογίων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταβολή της
χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών κάθε τμηματικής παράδοσης και εφόσον
προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε ανάδοχος προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν
τους αναδόχους. Οι τυχόν δασμοί, εκτελωνισμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις βαρύνουν τους αναδόχους.
Στον ανάδοχο δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή εφόσον το αιτηθεί σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η εγγύηση προκαταβολής (υπόδειγμα ΙΙΙ) εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και
έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το νόμο 4270/14 περί
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. Η
εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους συμβαλλόμενους.
Ειδικά για τις προμήθειες εξωτερικού, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον
προμηθευτή γίνεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας
ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με
άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Προκαταβολή μπορεί ωστόσο να
χορηγείται όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα.
Για τις προμήθειες εσωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
2. Τιμολόγια του αναδόχου «επί πιστώσει» με αναλυτικά τα είδη της προμήθειας και τη
συνολική αξία αριθμητικά και ολογράφως.
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
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Για τις προμήθειες εξωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:
1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμοδίου
Υπουργείου ή φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται
στον τόπο προορισμού
2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει
ένδειξη ότι εξοφλήθηκε
5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν
6. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε
διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή
7. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και
αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση
προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού στην Ελλάδα
8. Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με
το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF, απαιτούνται όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος
έχει πληρωθεί
γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF απαιτούνται:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του πδ 118/07
3. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων
δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης «Ελεύθερον»
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού
στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του πδ 118/07
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή
εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε»
3. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε
διεθνείς γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα. Υπόκεινται δε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος βάσει του νόμου 2238/94, σε περίπτωση ημεδαπού προσφέροντος.

Άρθρο 40. Παράδοση – παραλαβή
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά
τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η
παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για
τον λόγο αυτό με σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 41. Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει το σχέδιο σύμβασης που αποτελεί παράρτημα της παρούσας. Με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης −
παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
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παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που
ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να παρατείνεται
μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε
προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει
στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών μπορεί
να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης − παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 42. Τροποποίηση σύμβασης
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την έγκριση του διαχειριστή του προγράμματος και υπό
την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν αλλοιώνουν το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης), η οποία θα
αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

Άρθρο 44. Εκχωρήσεις – μεταβιβάσεις
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας
αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε
τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 45. Υπεργολαβία
Ο ανάδοχος για την υλοποίηση της σύμβασης δύναται να χρησιμοποιήσει μόνο τους
υπεργολάβους τους οποίους έχει δηλώσει στην κατάθεση της προσφοράς.

Άρθρο 46. Υποχρεώσεις ασφάλισης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της
ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να
προξενηθεί κατά ή επί ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
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σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά με τις
ιδιαιτερότητες των χώρων, όπου εκτελείται η σύμβαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό
του και κάθε τρίτο, ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς κατά την εκτέλεση
του Έργου και καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα
οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ
212 Α/29-8-96), τον Ν.1396/83 (ΦΕΚ 1264/83), το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80), και
το ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81).

Άρθρο 47. Ανωτέρα βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεώνεται μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να
αναφέρει εγγράφως αυτά στην αναθέτουσα αρχή και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως
του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 48. Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν
προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4
του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 41 της παρούσας χρόνου παράτασης,
ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 41 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό
3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά
τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον 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.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην
περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
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Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα
αυτού ματαιώνονται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση −
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης −
παράδοσης.
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 49. Έκπτωση προμηθευτή
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου
από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος
του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού
γίνεται δεκτή.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση
ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
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καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά
τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμό του καταλογιζόμενου
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο
αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού
Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά
έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση
του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου,
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται
με το προς καταλογισμό ποσό.

Άρθρο 50. Λύση – καταγγελία σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο ανάδοχος δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την
προς τούτο όχληση της υπηρεσίας
β) ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της αναθέτουσας αρχής
γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα που
προσδιορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η αναθέτουσα αρχή
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως,
οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της
ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς
τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της αναθέτουσας αρχής λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής:
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α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη).
γ) Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη σύμβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος τμήματος της σύμβασης, καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η αναθέτουσα αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύμφωνα με την σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
αναθέτουσας αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού τιμήματος που
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της σύμβασης που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς
εκτελέσεως, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Άρθρο 51. Εμπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε
κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε
το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο
μέλλον.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή.
Δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα
τα εξουσιοδοτημένα από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της
εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

Άρθρο 52. Επίλυση διαφορών
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
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Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η αναθέτουσα αρχή και ο
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.

Άρθρο 53. Δημοσιότητα
Ο Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ θα μεριμνήσει τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των
ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα,
τοπικές ή της έδρας του νομού (αρ. 23 παρ.5 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σε
δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως,
και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής για τουλάχιστον 17 ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές σημείο των γραφείων του Δήμου.
 τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία της
δημοσίευσης με καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δήμου των 10,00€.
Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και
γνωστοποιήσεων στον τύπο, βαρύνει τον Ανάδοχο .
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την δαπάνη για την κατασκευή και τοποθέτηση μόνιμης
πινακίδας του έργου στα σημεία υλοποίησής του σύμφωνα με τις υποδείξεις της
αναθέτουσας αρχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Παράρτημα Α’
Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ:

Τεχνική Υπηρεσία

Aριθμ. Μελέτης:

Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος
τουλάχιστον 250kW για θέρμανση
στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο
και συστήματος λέβητα βιομάζας
ισχύος τουλάχιστον 150kW για
θέρμανση στο Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης
102/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων
θέρμανσης στα κτίρια του Α’ ΚΑΠΗ και του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου του
Δήμου Αλεξανδρούπολης με νέους λέβητες βιομάζας στα πλαίσια του έργου «Υλοποίηση
έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» το οποίο χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου)-Θεματική Περιοχή: GR03- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στο
οποίο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει ως εταίρος με φορέα υλοποίησης το
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Ειδικότερα, για το Α’ ΚΑΠΗ προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος
λέβητα-καυστήρα βιομάζας θερμικής ισχύος τουλάχιστον 150 kW, ελάχιστου βαθμού
απόδοσης 85% με ενσωματωμένο σιλό τροφοδοσίας πέλλετ. Για το Πολυδύναμο
Πολιτιστικό Κέντρο η προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα
βιομάζας θερμικής ισχύος τουλάχιστον 250 kW, ελάχιστου βαθμού απόδοσης 85% με
ενσωματωμένο σιλό τροφοδοσίας πέλλετ. Προβλέπεται επίσης η προμήθεια δοχείου
αδρανείας 1.000lt και εγκατάσταση αυτού στο κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ του Δήμου
Αλεξανδρύπολης
Επισημαίνεται τα εν λόγω συστήματα θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν
βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του (πχ:
αποκατάσταση μόνωσης οροφής, βλαβών δικτύων, σωληνώσεων κλπ).
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Η δαπάνη ανέρχεται σε 45.747,97 € πλέον ΦΠΑ 23% (10.522,03 €), ήτοι συνολικά
56.270,00 €.
Αλεξανδρούπολη 18/12/2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Συντάχθηκε

Κάβουρας Γεώργιος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Γιοβανάκης Θεόδωρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ:
Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος
τουλάχιστον 250kW για θέρμανση
στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο
και συστήματος λέβητα βιομάζας
ισχύος τουλάχιστον 150kW για
θέρμανση στο Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης

Τεχνική Υπηρεσία

Aριθμ. Μελέτης:

ΔΗΜΟΣ :

102/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της
Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές
Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κλπ), οι οποίες πρέπει να ληφθούν
υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντας). Οι απαραίτητες Τεχνικές
Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
τηρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι ως ακολούθως.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού δίδονται υπό την μορφή του
πίνακα που ακολουθεί.
Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις
από τον διαγωνιζόμενο.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ» απαιτεί συμμόρφωση,
θεωρούμενος ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές
που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καλύψει με την προσφορά του τα αριθμητικά μεγέθη (τις
μέγιστες ή τις ελάχιστες τιμές ή τα εύρη) για κάθε τεχνική προδιαγραφή που στο πεδίο
της στήλης ΑΠΑΙΤΗΣΗ έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ» και να συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα
πεδία της στήλης ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση
ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή.
Αυτό θα περιλαμβάνει με πληρότητα την τεκμηρίωση για το σύνολο των τεχνικών
προδιαγραφών με απαντήσεις (ανά πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών) σε
πλήρη αντιστοιχία και με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά
εγχειρίδια και τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή δικαιολογητικά ώστε να επιτυγχάνεται
άμεση & αντικειμενική αξιολόγηση.
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Ακολουθούν οι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

Α’ ΚΑΠΗ
Α/Α Τεχνική Προδιαγραφή
Απαίτηση
Συγκρότημα Λέβητα-Καυστήρα βιομάζας
1
Ονομαστική
θερμική
ισχύ ΝΑΙ
λέβητα τουλάχιστον 150 kW
2
Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ΝΑΙ
λέβητα μεγαλύτερος από 85%
3
Συμμόρφωση
με
τις ΝΑΙ
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας ΕΝ303/5
4
Λέβητας κατασκευασμένος από ΝΑΙ
φύλλο
χάλυβα
με
πάχος
σύμφωνα
με
την
οδηγία
ΕΝ303-5 (Πίνακας 3), βαμμένο
με ειδική αντι-διαβρωτική βαφή
και
μονωμένο
με
πετροβάμβακα πάχους 50mm
με κάλυψη φύλου αλουμινίου.
5
Τα
εξαρτήματα
των ΝΑΙ
καλυμμάτων,
χειρισμού,
οι
διατάξεις ασφαλείας και τα
ηλεκτρικά
εξαρτήματα
του
λέβητα
θα
πληρούν
τις
απαιτήσεις σε αντίσταση από
θερμότητα και φωτιά, είτε
βάσει του ΕΝ 60335-1 ή του
ΕΝ 60730-1
6
Οι επιφάνειες θέρμανσης θα ΝΑΙ
είναι προσβάσεις από την
πλευρά των καυσαερίων με
σκοπό την επιθεώρηση και τον
καθαρισμό.
7
Θα φέρει πυρίμαχη θυρίδα ΝΑΙ
εγκατεστημένη στην θύρα του
καυστήρα για την επιθεώρηση
της φλόγας.
8
Θα φέρει μηχανισμό για την ΝΑΙ
προστασία
από
επιστροφή
φλόγας στο θάλαμο καυσίμων
σύμφωνα
με
το
επίπεδο
ασφαλείας C της παραγράφου
4.31. του EN 303-5.
9
Θα υπάρχει ασφάλεια από ΝΑΙ
υπερφόρτωση καυσίμου του
λέβητα ή της διακοπής στον
εφοδιασμό
καυσίμων
με
διακοπή της παροχής του
καυσίμου.
10
Θα υπάρχει ασφάλεια κατά της ΝΑΙ
έλλειψης παροχής αέρα ή
ανεπαρκούς καύσης με πχ
ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο
κινητήρα
ελκυσμού
και
απαγωγής καυσαερίων προς

Τεκμηρίωση

Παραπομπή
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την
καμινάδα
ή
άλλου
συστήματος.
11
Θα φέρει βαλβίδα εκτόνωσης ΝΑΙ
της πίεσης και μανόμετρο είτε
συνδεδεμένα στο λέβητα ή στις
σωληνώσεις.
12
Καυστήρας
κατάλληλος
για ΝΑΙ
καύση
pellet
ξύλου,
αγκριαγκινάρας, καλαμποκιού,
κουτούτσι ελιάς ή άλλα είδης
βιομάζας με μέγιστη υγρασία
30%
13
Ανεμιστήρας καύσης για έλεγχο ΝΑΙ
και ρύθμιση της καύσης
14
Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας με ΝΑΙ
pellet
15
Σύστημα
αυτόματου ΝΑΙ
καθαρισμού
στάχτης
του
θαλάμου καύσης και εξαγωγή
σε δοχείο ή κεντρικό σύστημα
συλλογής υπολειμμάτων.
16
Αυτόματη
τροφοδοσία ΝΑΙ
καυσίμου
και
βαλβίδα
προστασίας από την επιστροφή
της φλόγας στην δεξαμενή
17
Το συγκρότημα λέβηταΝΑΙ
καυστήρα θα παραδοθεί
εγκατεστημένο στην θέση που
θα υποδειχθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου
Αλεξανδρούπολης προς
αντικατάσταση του
υφιστάμενου λέβητα
πετρελαίου, πλήρως
συνδεδεμένο στο υφιστάμενο
δίκτυο θέρμανσης και ζεστού
νερού χρήσης του κτιρίου.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,
εξαρτήματα και εργασίες που
απαιτούνται για την ορθή και
πλήρη εγκατάσταση –
λειτουργία του συγκροτήματος
λέβητα – καυστήρα βιομάζας
και η αποκατάσταση των
φθορών που ενδεχόμενα
προκύψουν.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
18
Ηλεκτρικός πίνακας παροχής
ΝΑΙ
που θα τροφοδοτείται από την
παροχή του γενικού πίνακας
χαμηλής τάσης του κτιρίου και
θα τροφοδοτεί τον λέβητα. Ο
πίνακας θα έχει προστασία IP55
(για στεγασμένο χώρο) ή IP65
(για εξωτερικό χώρο), θα φέρει
διακόπτες ισχύος και όλα τα
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23

24

αναγκαία ηλεκτρικά στοιχεία
ενδείξεων, ελέγχου και
χειρισμών, παραδοτέος πλήρως
συνδεδεμένος με την παροχή,
τον λέβητα και όποιες άλλες
καταναλώσεις απαιτούνται.
Υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης
τoυ λέβητα με τις
εγκαταστάσεις του κτιρίου,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή. Στο
αντικείμενο της εγκατάστασης
του υδραυλικού δικτύου
περιλαμβάνονται οι
σωληνώσεις διασύνδεσης με
τον κεντρικό συλλέκτη θερμού
νερού, οι διελεύσεις τους, οι
μονώσεις τους, οι αυτόματες
δίοδες ηλεκτροβάνες και οι
αντίστοιχες χειροκίνητες
δικλείδες, τα όργανα ελέγχου
όπως τα μανόμετρα, τα
θερμόμετρα, διακόπτες ροής οι
αυτόματοι πλήρωσης, τα
διάφορα μικροϋλικά κ.λ.π, οι
ενδεχόμενες μετατροπές των
υφιστάμενων διατάξεων, και
ότι άλλο στοιχείο απαιτείται ή
ζητηθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, ώστε να
επιτυγχάνεται και να
διασφαλίζεται η
αποτελεσματική και
λειτουργική ενσωμάτωση του
λέβητα βιομάζας
Δοχείο αδρανείας
χωρητικότητας 1000lt,
μονωμένο με μόνωση πάχους
τουλάχιστον 100mm και
εξωτερικό περίβλημα από PVC,
πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον
10 bar και θερμοκρασία
λειτουργίας έως 90οC. Το
δοχείο θα είναι εξοπλισμένο με
όργανα ασφαλείας,
ασφαλιστική βαλβίδα κλπ και
όλη κατασκευή θα είναι κατά
DIN 4802.
Ο προμηθευτής του λέβητα και
του λοιπού εξοπλισμού, οφείλει
να χρησιμοποιήσει ειδικευμένα
συνεργεία εγκατάστασης. Όλες
οι εργασίες μεταφοράς και
εγκατάστασης των
μηχανημάτων και διαμόρφωσης
των δικτύων θα γίνουν με

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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26

επίβλεψη κατάλληλης
ειδικότητας μηχανικού
(ηλεκτρολόγος μηχανικός ή
μηχανολόγος μηχανικός), που
θα φέρει την πλήρη ευθύνη και
θα διασφαλίζει την ορθή και
ασφαλή εφαρμογή - υλοποίηση
της πρότασης και συνεπώς τη
καλή λειτουργία του συνόλου
των εγκαταστάσεων (απαιτείται
η κατάθεση βιογραφικού
σημειώματος)
Η τεχνική προσφορά
περιλαμβάνει πλήρη
μονογραμμικά σχέδια και
κατόψεις της Ηλεκτρικής και
Υδραυλικής εγκατάστασης του
συγκροτήματος λέβητακαυστήρα
Όλος ο Η/Μ εξοπλισμός θα
καλύπτεται από 3 έτη εγγύηση
για τη καλή λειτουργία του και
θα δηλώνεται υπεύθυνα η
10ετής διάθεση
ανταλλακτικών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Α/Α Τεχνική Προδιαγραφή
Απαίτηση
Συγκρότημα Λέβητα-Καυστήρα βιομάζας
1
Ονομαστική
θερμική
ισχύ ΝΑΙ
λέβητα τουλάχιστον 250 kW
2
Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ΝΑΙ
λέβητα μεγαλύτερος από 85%
3
Συμμόρφωση
με
τις ΝΑΙ
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας ΕΝ303/5
4
Λέβητας κατασκευασμένος από ΝΑΙ
φύλλο
χάλυβα
με
πάχος
σύμφωνα
με
την
οδηγία
ΕΝ303-5 (Πίνακας 3), βαμμένο
με ειδική αντι-διαβρωτική βαφή
και
μονωμένο
με
πετροβάμβακα πάχους 50mm
με κάλυψη φύλου αλουμινίου.
5
Τα
εξαρτήματα
των ΝΑΙ
καλυμμάτων,
χειρισμού,
οι
διατάξεις ασφαλείας και τα
ηλεκτρικά
εξαρτήματα
του
λέβητα
θα
πληρούν
τις
απαιτήσεις σε αντίσταση από
θερμότητα και φωτιά, είτε
βάσει του ΕΝ 60335-1 ή του
ΕΝ 60730-1

Τεκμηρίωση

Παραπομπή
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7

8

9

10

11

12

13
14
15

16
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Οι επιφάνειες θέρμανσης θα
είναι προσβάσεις από την
πλευρά των καυσαερίων με
σκοπό την επιθεώρηση και τον
καθαρισμό.
Θα φέρει πυρίμαχη θυρίδα
εγκατεστημένη στην θύρα του
καυστήρα για την επιθεώρηση
της φλόγας.
Θα φέρει μηχανισμό για την
προστασία
από
επιστροφή
φλόγας στο θάλαμο καυσίμων
σύμφωνα
με
το
επίπεδο
ασφαλείας C της παραγράφου
4.31. του EN 303-5.
Θα υπάρχει ασφάλεια από
υπερφόρτωση καυσίμου του
λέβητα ή της διακοπής στον
εφοδιασμό
καυσίμων
με
διακοπή της παροχής του
καυσίμου.
Θα υπάρχει ασφάλεια κατά της
έλλειψης παροχής αέρα ή
ανεπαρκούς καύσης με πχ
ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο
κινητήρα
ελκυσμού
και
απαγωγής καυσαερίων προς
την
καμινάδα
ή
άλλου
συστήματος.
Θα φέρει βαλβίδα εκτόνωσης
της πίεσης και μανόμετρο είτε
συνδεδεμένα στο λέβητα ή στις
σωληνώσεις.
Καυστήρας
κατάλληλος
για
καύση
pellet
ξύλου,
αγκριαγκινάρας, καλαμποκιού,
κουτούτσι ελιάς ή άλλα είδης
βιομάζας με μέγιστη υγρασία
30%
Ανεμιστήρας καύσης για έλεγχο
και ρύθμιση της καύσης
Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας με
pellet
Σύστημα
αυτόματου
καθαρισμού
στάχτης
του
θαλάμου καύσης και εξαγωγή
σε δοχείο ή κεντρικό σύστημα
συλλογής υπολειμμάτων.
Αυτόματη
τροφοδοσία
καυσίμου με ενδιάμεσο κενό
και βαλβίδα προστασίας από
την επιστροφή της φλόγας
στην δεξαμενή
Το συγκρότημα λέβητακαυστήρα θα παραδοθεί
εγκατεστημένο στην θέση που

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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θα υποδειχθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου
Αλεξανδρούπολης προς
αντικατάσταση του
υφιστάμενου λέβητα
πετρελαίου, πλήρως
συνδεδεμένο στο υφιστάμενο
δίκτυο θέρμανσης και ζεστού
νερού χρήσης του κτιρίου.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,
εξαρτήματα και εργασίες που
απαιτούνται για την ορθή και
πλήρη εγκατάσταση –
λειτουργία του συγκροτήματος
λέβητα – καυστήρα βιομάζας
και η αποκατάσταση των
φθορών που ενδεχόμενα
προκύψουν.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
18
Ηλεκτρικός πίνακας παροχής
ΝΑΙ
που θα τροφοδοτείται από την
παροχή του γενικού πίνακας
χαμηλής τάσης του κτιρίου και
θα τροφοδοτεί τον λέβητα. Ο
πίνακας θα έχει προστασία IP55
(για στεγασμένο χώρο) ή IP65
(για εξωτερικό χώρο), θα φέρει
διακόπτες ισχύος και όλα τα
αναγκαία ηλεκτρικά στοιχεία
ενδείξεων, ελέγχου και
χειρισμών, παραδοτέος πλήρως
συνδεδεμένος με την παροχή,
τον λέβητα και όποιες άλλες
καταναλώσεις απαιτούνται.
19
Υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης
ΝΑΙ
τoυ λέβητα με τις
εγκαταστάσεις του κτιρίου,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή. Στο
αντικείμενο της εγκατάστασης
του υδραυλικού δικτύου
περιλαμβάνονται οι
σωληνώσεις διασύνδεσης με
τον κεντρικό συλλέκτη θερμού
νερού, οι διελεύσεις τους, οι
μονώσεις τους, οι αυτόματες
δίοδες ηλεκτροβάνες και οι
αντίστοιχες χειροκίνητες
δικλείδες, τα όργανα ελέγχου
όπως τα μανόμετρα, τα
θερμόμετρα, διακόπτες ροής οι
αυτόματοι πλήρωσης, τα
διάφορα μικροϋλικά κ.λ.π, οι
ενδεχόμενες μετατροπές των
υφιστάμενων διατάξεων, και
ότι άλλο στοιχείο απαιτείται ή
ζητηθεί από την Τεχνική
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23

24

25

26

Υπηρεσία του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, ώστε να
επιτυγχάνεται και να
διασφαλίζεται η
αποτελεσματική και
λειτουργική ενσωμάτωση του
λέβητα βιομάζας
Δοχείο αδρανείας
χωρητικότητας 1000lt,
μονωμένο με μόνωση πάχους
τουλάχιστον 100mm και
εξωτερικό περίβλημα από PVC,
πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον
10 bar και θερμοκρασία
λειτουργίας έως 90οC. Το
δοχείο θα είναι εξοπλισμένο με
όργανα ασφαλείας,
ασφαλιστική βαλβίδα κλπ και
όλη κατασκευή θα είναι κατά
DIN 4802.
Ο προμηθευτής του λέβητα και
του λοιπού εξοπλισμού, οφείλει
να χρησιμοποιήσει ειδικευμένα
συνεργεία εγκατάστασης. Όλες
οι εργασίες μεταφοράς και
εγκατάστασης των
μηχανημάτων και διαμόρφωσης
των δικτύων θα γίνουν με
επίβλεψη κατάλληλης
ειδικότητας μηχανικού
(ηλεκτρολόγος μηχανικός ή
μηχανολόγος μηχανικός), που
θα φέρει την πλήρη ευθύνη και
θα διασφαλίζει την ορθή και
ασφαλή εφαρμογή - υλοποίηση
της πρότασης και συνεπώς τη
καλή λειτουργία του συνόλου
των εγκαταστάσεων (απαιτείται
η κατάθεση βιογραφικού
σημειώματος)
Η τεχνική προσφορά
περιλαμβάνει πλήρη
μονογραμμικά σχέδια και
κατόψεις της Ηλεκτρικής και
Υδραυλικής εγκατάστασης του
συγκροτήματος λέβητακαυστήρα
Όλος ο Η/Μ εξοπλισμός θα
καλύπτεται από 1 έτη πλήρη
συντήρηση (χωρίς τα
αναλώσιμα) και 3 έτη εγγύηση
για τη καλή λειτουργία του και
θα δηλώνεται υπεύθυνα η
10ετής διάθεση
ανταλλακτικών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Αλεξανδρούπολη 18/12/2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Συντάχθηκε

Κάβουρας Γεώργιος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Γιοβανάκης Θεόδωρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΟ:
Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος
τουλάχιστον 250kW για θέρμανση
στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο
και συστήματος λέβητα βιομάζας
ισχύος τουλάχιστον 150kW για
θέρμανση στο Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης

Τεχνική Υπηρεσία

Aριθμ. Μελέτης:

ΔΗΜΟΣ :

102/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Προμήθεια και
εγκατάσταση
συστήματος
λέβητα βιομάζας
για θέρμανση στο
Πολυδύναμο
Πολιτιστικό Κέντρο
και συστήματος
λέβητα βιομάζας
για θέρμανση στο
Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης

ΚΑΤ ‘
ΑΠΟΚΟΠΗ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
45.747,97

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
45.747,97

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΦΠΑ 23% (ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

45.747,97
10.522,03
56.270,00

Αλεξανδρούπολη 18/12/2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Συντάχθηκε

Κάβουρας Γεώργιος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Γιοβανάκης Θεόδωρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(PROGRAM OPERATOR)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος λέβητα βιομάζας
ισχύος τουλάχιστον 250kW
για θέρμανση στο
Πολυδύναμο Πολιτιστικό
ΕΡΓΟ:
Κέντρο και συστήματος
λέβητα βιομάζας ισχύος
τουλάχιστον 150kW για
θέρμανση στο Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης
Προϋπολογισμός:
Αρ. Μελέτης :

56.270,00€ (με ΦΠΑ)
102/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1.1. – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.1.1. Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους
οποίους θα γίνει η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων από την διακήρυξη προμηθειών για
την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον
250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα
βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο Α’ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης» στα
πλαίσια του έργου «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων
ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης».
1.1.2. Συμβατική χρηματική αξία της προμήθειας είναι ο προϋπολογισμός της προσφοράς του
Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 1.2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με το Παράρτημα Α της διακήρυξης και το Τεύχος των Νέων
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και με την εγκύκλιο 26 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/410-2012), όπως επίσης και με τους όρους της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 1.3 – ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ
1.3.1. Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της
διακήρυξης.
1.3.2. Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των
παραπάνω στοιχείων, επικρατεί η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα
αμφισβητούμενα στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 1.4 – ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.4.1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι
οι διαγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και
ενημερώθηκαν για τις γενικές και τοπικές συνθήκες του. Η ενημέρωση αυτή αφορά κυρίως τις
θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων, τις μεταφορές, τη διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο νερό,
ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμοι προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν
συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών ή χειμάρρων ή παλίρροιας ή
άλλες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το
είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν από την έναρξη
και κατά την εκτέλεση των προμηθειών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την προμήθεια και εγκατάσταση, την πρόοδο και το κόστος
του έργου σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1.4.2. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί πλήρως με τα άλλα
συμβατικά στοιχεία της προμήθειας που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και αποτελούν τη βάση
της προσφοράς, καθώς επίσης αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις
υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
1.4.3. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί με όλες τις δυνατές πληροφορίες που αφορούν
τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη να συμμορφωθεί οπωσδήποτε με
όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 1.5 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
1.5.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.5.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς, όλο το προσωπικό που απασχολεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
1.5.1.2. Για τους κινδύνους από ατυχήματα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει το
προσωπικό που απασχολείται στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος στην περίπτωση που η περιοχή δεν
υπάγεται στις διατάξεις για το Ι.Κ.Α.
1.5.2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται πλήρως η αστική ευθύνη του Προμηθευτή και του
Εργοδότη για πληρωμή αποζημίωσης σε τρίτους λόγω σωματικών βλαβών συμπεριλαμβανομένης
και της ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης και υλικών ζημιών προξενούμενων κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Τα ελάχιστα όμως
ασφαλιζόμενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις καθορίζονται ως εξής:
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α) Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο 180.000 ευρώ
β) Για βλάβες πραγμάτων 235.000 ευρώ
γ) Για ομαδικό ατύχημα (περιστατικό) 590.000 ευρώ
δ) Για συνολικώς καλυπτόμενο ποσό 1.200.000 ευρώ
1.5.3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ολική ζημιά η οποία μπορεί να προξενηθεί στο Έργο από
οιοδήποτε γεγονός ή αιτία.
1.5.4. Σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει πριν από την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.
1.5.5. Ο Εργολάβος υποχρεούται κάθε στιγμή να είναι σε θέση να παραδώσει στην Υπηρεσία
κατά την κρίση του υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση των ασφαλιστικών Εταιρειών για τη σύναψη
και διατήρηση σε ισχύ των ανωτέρω ασφαλίσεων.
1.5.6. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν τις συμβατικές ευθύνες και
υποχρεώσεις του Προμηθευτή, ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για κάθε ποσόν αποζημιώσεως
προς τρίτους πέραν του ανωτάτου ποσού ασφαλίσεως όπως και για τις εξαιρέσεις, περιορισμούς,
προνόμια, εκπτώσεις κλπ., που αναφέρονται στα ασφαλιστήρια, όπως επίσης και για κάθε ζημιά
ή βλάβη στον εξοπλισμό, πέραν από το ασφαλιζόμενο ποσό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2.1. – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2.1.1. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι
παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός με όλες τις
αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
33) Της παρούσας διακήρυξης
34) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της
Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής (ΣΣ ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και ισχύει.
35) Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός
Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007) όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996
(ΦΕΚ Α 266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
36) Του ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
37) Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ/Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως
δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
38) Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων
συμβάσεων Προμηθειών»
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39) Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

40) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων

συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 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 (L 335)».
41) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
42) Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων
προς δημοσίευση).
43) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
44) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
45) Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιαβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης»
46) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
47) Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)
48) Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) και
ιδιαίτερα το άρθρο 209
49) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (ΦΕΚ
19Α)
50) Του 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την με Α.Π. Π1/1493/04-09-2012, εγκύκλιο
της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ με θέμα «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον
Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων».
51) Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000
στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία
2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.
52) Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων»
(άρθρο 4) που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005)
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων».
53) Την με αρ. 20977/23.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β’)
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54) Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
55) Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
56) Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
57) Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’
781/28.3.2014)
58) Το άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων »
του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”
59) Το άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου » του Ν.4250/2014
(ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη»
60) Την με αριθμό Α.Π. 352/11.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσιών Επενδύσεων
61) Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις»
62) Της υπ. αριθμ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β/2677/21.10.2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
63) Του Νόμου 3614/2007 - Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
64) Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
2.1.2. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με τους όρους της Διακήρυξης, της Συγγραφής αυτής
και των άλλων τευχών δημοπράτησης. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται σ' αυτές,
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν και η διαφορά που προκύπτει
λύνεται δικαστικά. Αρμόδια για κάθε διαφορά από τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου είναι
τα δικαστήρια του Νομού Έβρου.
ΑΡΘΡΟ 2.2. – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Αν τυχόν στις προδιαγραφές υπάρχουν όροι που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο
παράρτημα Α ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις
των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη. Γενικώς για την
υλοποίηση του έργου και των επιμέρους εργασιών ισχύουν οι ακόλουθες ΤΠ και Κανονισμοί:
- τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- τα Διεθνή Πρότυπα
- οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
ΑΡΘΡΟ 2.3. – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.3.1. Η σύμβαση θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2286/1986, τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του Ν.3060/2002 και το ΠΔ 118/2007 όπως ισχύει καθώς και το ΠΔ 394/1996 όπως
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ισχύει σήμερα για το συνολικό χρηματικό ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα
είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2.4. – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής
εκτέλεσης και πρόσθετης καλής εκτέλεσης όταν απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2.5. – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
2.5.1. Οι τεχνικές μελέτες που θα εγκριθούν με την κατακύρωση του διαγωνισμού θα
εφαρμοστούν όπως ακριβώς εγκρίθηκαν.
2.5.2. Η φροντίδα και η δαπάνη για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας και έγκρισης θα
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 2.6 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τον
ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 2.7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
2.7.1. Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 48 της διακήρυξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3.1. – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ μετά την ημερομηνία κατάθεσής των σχετικών
τιμολογίων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταβολή της χρηματοδότησης στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών κάθε
τμηματικής παραγγελίας και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κάθε ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη
(Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν
τους αναδόχους. Οι τυχόν δασμοί, εκτελωνισμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις
βαρύνουν τους αναδόχους.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την Δημοσίευση της Διακήρυξης στις εφημερίδες
βαρύνουν τον/τους προμηθευτή/τές που θα ανακηρυχθεί/θούν Ανάδοχος/χοι. (Εάν η
κατακύρωση είναι τμηματική, οπότε επειδή θα υπάρχουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι, η
επιβάρυνσή τους θα είναι αναλογική, δηλ. αναλόγως του ποσού της σύμβασης που θα συνάψει ο
κάθε ανάδοχος με την Αναθέτουσα Αρχή).
Επίσης, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να επιβαρυνθούν (αναλόγως του ποσού της σύμβασης που
θα συνάψει ο κάθε ανάδοχος με την Αναθέτουσα Αρχή) και με την κατασκευή αναμνηστικής
πινακίδας του έργου.
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Με την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται σε αυτή, και εφόσον ζητηθεί από τον
ανάδοχο, χορηγείται στον ανάδοχο (προμηθευτή) προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (βάσει των διατάξεων των άρθρων 84/ν.2362/95, και
134/ν.4270/2014), και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής
που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή
της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης».
ΑΡΘΡΟ 3.2. – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ), Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (GR03), Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες»
ΑΡΘΡΟ 3.3. – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές της προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 3.4. – ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4.1.1. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης του προς προμήθεια εξοπλισμού θα εκτελεσθούν
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις οδηγίες του κατασκευαστή, από
ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης.
ΑΡΘΡΟ 4.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4.2.1. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα έχει σήμανση CE και θα πληρεί τις ελάχιστες
προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ. Επίσης θα είναι άριστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνος με τις
προδιαγραφές (παράρτημα Α) της διακήρυξης σχετικά με την προέλευση, την αντοχή, την
ποιότητα, την εμφάνιση, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κλπ.
4.2.2. Όλος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τεχνικά
φυλλάδια.
ΑΡΘΡΟ 4.3. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
4.3.1. Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
τεχνικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση της προμήθειας και
εγκατάστασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την
άρτια εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού για την ομαλή και ασφαλή
λειτουργία του.
4.3.2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι
από τα σχέδια λεπτομερειών, ή από τα άλλα στοιχεία της προμήθειας, ή τέλος από τις οδηγίες ή
διαταγές της Αναθέτουσας Αρχής, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να είναι
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άρτιο, ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα τμήματα της υφιστάμενης
ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης των κτιρίων.
4.3.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της εγκατάστασης του προς
προμήθεια εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο
που θα ορίζει η αναθέτουσα αρχή.
ΑΡΘΡΟ 4.4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4.4.1. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει κοντά σε κάθε μηχάνημα, συσκευή όργανο κλπ. ενδεικτική
πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης που να αναγράφει την ονομασία τους, τους
απαιτούμενους χειρισμούς για τη λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, και τα προτεινόμενα
υλικά συντήρησης.
4.4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την ολική περάτωση των εργασιών, να κάνει με
δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούμενες Δοκιμές όλων ανεξαιρέτως των
εγκαταστάσεων και κατασκευών, που είναι απαραίτητες, κατά τους οικείους Κανονισμούς, τους
Κανόνες της Επιστήμης και τέχνης. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται Πρωτόκολλο
Δοκιμών που θα υπογράφεται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο.
4.4.3. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά
διαστήματα τον εξοπλισμό, να τον συντηρεί και να τον διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή για αυτό.
4.4.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο
ίδιος, μέσα σε προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του
Αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5.1. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή
το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 5.2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση κάθε σχετικής δαπάνης
προβαίνει στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των
επιβαλλομένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του χώρου εγκατάστασης του
προς προμήθεια εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 5.3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
5.3.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση
εγκατάστασης του εξοπλισμού: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ.
42).
5.3.2. Στo πλαίσιo της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
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5.3.2.1. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης
έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα
5.3.2.2. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
5.3.2.3. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 4249).
5.3.2.4. Για τη σωστή εφαρμογή της υποπαρ.7.6.2.3. στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να
μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και
υγείας.
5.3.3. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων
ασφάλειας και υγείας
5.3.3.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο
απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12
παρ.4).
5.3.3.2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8
παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
5.3.3.3.Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός
της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής :
Ν.3850/10 (αρ.9).
5.3.3.4.Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο χώρο εγκατάσταση του εξοπλισμού,
των ακόλουθων στοιχείων :
α) Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
β) Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από
την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και
συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί
τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή
εργασίας και μόνο. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα
μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες
επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα
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όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
δ) Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
ε) Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
ΑΡΘΡΟ 5.4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5.4.1. Προετοιμασία - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας :
5.4.1.1. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
5.4.1.2. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή
τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών ώστε να παρέχεται προστασία στους
εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).
5.4.1.3. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τα ους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).
5.4.1.4. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους
εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων,
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α,
παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
5.4.1.5. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) :
ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13,
14).
5.4.1.6. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς
οδηγίες για τη χρήση του Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93
και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).
5.4.2 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
5.4.2.1. Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ
304/00 (αρ.2).
5.4.2.2. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β
τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
5.4.2.3. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα
ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
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3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα
ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4 α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).
ΑΡΘΡΟ 5.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.5.1. Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ:
-η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων
-άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις που αφορούν τα συνοδά έργα.
5.5.2. Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:
1. αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της διατάραξης του Περιβάλλοντος
2. λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της υπάρχουσας βλάστησης
3. πλήρης έλεγχος των κάθε λογής αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 6.1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο ελάχιστος χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του εξοπλισμού είναι για ένα (1) έτος. Μετά την
αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του
εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία βεβαιωμένης περάτωσης αυτών.
Αλεξανδρούπολη 18/12/2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Συντάχθηκε

Κάβουρας Γεώργιος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Γιοβανάκης Θεόδωρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός
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Παράρτημα Β’
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Προμήθεια και
εγκατάσταση
συστήματος
λέβητα βιομάζας
για θέρμανση στο
Πολυδύναμο
Πολιτιστικό
Κέντρο και
συστήματος
λέβητα βιομάζας
για θέρμανση στο
Α’ΚΑΠΗ
Αλεξανδρούπολης

ΚΑΤ’
ΑΠΟΚΟΠΗ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΦΠΑ 23% (ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ολογράφως (χωρίς ΦΠΑ 23%):………………………………………ΕΥΡΩ

……………………………………………………
(τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΞΙΑΣ: #..............................# ΕΥΡΩ
πλέον ΦΠΑ 23%
ΘΕΜΑ : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος
τουλάχιστον 250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και
συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο
Α’ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης»
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την ….......................………....., έτους 2015, ημέρα
…………………..…., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:



ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Λ. Δημοκρατίας
306 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Λαμπάκη Ευάγγελο, και ωπου
στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» και
της εταιρίας με την επωνυμία «…………….» που εδρεύει στην ………………, οδός
………………….., ΤΚ ………, ΑΦΜ …………………….., Δ.Ο.Υ. …………….., τηλ:
……………………, φαξ: ………………………., e-mail: ……………………….. που συμβάλλεται
στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από τον / την
……………………………… και που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος»

Έχοντας υπόψη
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1) Της παρούσας διακήρυξης
2) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον
Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ
842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής (ΣΣ
ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και ισχύει.
3) Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8,
«Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3060/2002
(«Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων
έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α
150/10.07.2007) όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α
266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
4) Του ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
5) Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ/Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του
τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
6) Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων
συμβάσεων Προμηθειών»
7) Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 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 (L 335)».
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9) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον
Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
10) Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο
Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και
αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).
11) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη»
12) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
13) Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγια-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 :
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
14) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει.
15) Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)
16) Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114)
και ιδιαίτερα το άρθρο 209
17) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων». (ΦΕΚ 19Α)
18) Του 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
την με Α.Π. Π1/1493/04-09-2012, εγκύκλιο της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ με θέμα «Κράτηση
0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
19) Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών
του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε
αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004.
20) Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων» (άρθρο 4) που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ
30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005)
«Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
21) Την με αρ. 20977/23.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β’)
22) Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
23) Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
24) Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
25) Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ)
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του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των
Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
26) Το άρθρο 1 «Κατ ά ργηση τ ης υπ ο χρέ ωσης επ ικυ ρώσε ων αντ ιγ ράφ ων
εγγ ράφων »
του
Ν.4250/2014
(ΦΕΚ
Α’
74/26.03.2014)
“Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις”
27) Το άρθρο 3 «Απ λο ύστ ευση δ ιαδ ικ ασιών π ρο μ ηθ ειών Δημ ο σίο υ » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, και
ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη»
28) Την με αριθμό Α.Π. 352/11.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσιών Επενδύσεων
29) Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις»
30) Της υπ. αριθμ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β/2677/21.10.2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
31) Του Νόμου 3614/2007 - Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
32) Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
Β) Την......................απόφαση .............................
Γ) Την.......................απόφαση ……………………………….
Δ) Την με αριθμό ……………………… απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον
Ανάδοχο
λαμβάνοντας υπόψη ότι :
1. ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στις
εγκαταστάσεις της το / τα προϊόν που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της
παρούσας
2. ότι ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που όριζε η
διακήρυξη και με βάση αυτά υπέβαλε την προσφορά του που είναι σύμφωνη με
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
3. ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχτηκε την προσφορά του Αναδόχου
συμφώνησαν,
ακολουθούν:

συνομολόγησαν

και

έκαναν

αποδεκτά

τα

άρθρα

που

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Προμήθεια
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Η –σύμφωνα με τον τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η
παρούσα- υλοποίηση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της παρούσας, όπως αυτό
περιγράφεται στο άρθρο 2.
Προσφορά
Η με αριθμό … /…………. προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική) που
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί με αυτή ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο
Σύμβαση
Η παρούσα σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για την εκτέλεση της
προμήθειας, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού και την συνημμένη
προσφορά του Αναδόχου. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον
δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα,
ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.
Παραδοτέα
Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα
Αρχή σε εκτέλεση της παρούσας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη
στην παρούσα προσφορά του
Τεκμηρίωση
Όλο το υλικό, σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, που τυχόν συνοδεύει τα
παραδοτέα (εγχειρίδια χρήσης και οδηγιών, τεχνικά δελτία, τεχνικές εκθέσεις κ.α.)
Συμβατικό Τίμημα
Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της παρούσας.
Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος λεβήτων βιομάζας θερμικής ισχύος τουλάχιστον 250kW και τουλάχιστον
150kW
στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και το Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου
Αλεξανδρούπολης αντίστοιχα. Συνοπτικά, το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια,
μεταφορά και εγκατάσταση συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα βιομάζας θερμικής ισχύος
τουλάχιστον 150 kW, ελάχιστου βαθμού απόδοσης 85% με ενσωματωμένο σιλό
τροφοδοσίας πέλλετ για τον Α’ ΚΑΠΗ και συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα βιομάζας
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 250 kW, ελάχιστου βαθμού απόδοσης 85% με
ενσωματωμένο σιλό τροφοδοσίας πέλλετ για το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο.
Περιλαμβάνει, επίσης την προμήθεια δοχείου αδρανείας 1.000lt και εγκατάσταση αυτού
στο κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και όλες τις απαραίτητες
Η/Μ εργασίες για την σύνδεση του εξοπλισμού με τα υφιστάμενα δίκτυο θέρμανσης και
ΖΝΧ.
Επισημαίνεται τα εν λόγω συστήματα θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν
βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του (πχ:
αποκατάσταση μόνωσης οροφής, βλαβών δικτύων, σωληνώσεων κλπ).
Άρθρο 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει στον Ανάδοχο το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες
εκτέλεσης της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε
έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και εν γένει κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή
της, είναι σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας και διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο
του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή των ανωτέρω με την οριστική παραλαβή
των υλικών από την αναθέτουσα αρχή ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λύση της
σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στην έδρα της, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρουσία εκπροσώπου της. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει
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όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του
Αναδόχου στους χώρους εκτέλεσης της παρούσας. Ενημερώνει μάλιστα εγγράφως τον
Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότητες των χώρων εκτέλεσης της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή συνδράμει τον Ανάδοχο στην επικοινωνία του με άλλους φορείς,
δημόσιους ή ιδιωτικούς, που τυχόν εμπλέκονται στην εκτέλεση της παρούσας, εφόσον
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, με τήρηση βέβαια όλων διατάξεων περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις με προσοχή, επιμέλεια και
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του, τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
Ο Ανάδοχος διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνική άποψη
και εξασφαλίζει την καταλληλότητα, ασφάλεια, έγκαιρη προμήθεια, εγκατάσταση και
λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος διαθέτει προς εκτέλεση της παρούσας το πλέον κατάλληλο, έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν συνδέεται με την Αναθέτουσα Αρχή με σχέση
εργασίας ή έργου και κατά συνέπεια ουδόλως την επιβαρύνει με υποχρεώσεις για
καταβολές μισθών, αμοιβών, αποζημιώσεων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι ανωτέρω
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Άρθρο 5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, τα
έγγραφα, κάθε σχετική επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει κάθε
πληροφορία που τεθεί υπόψη του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, ακόμη και εάν
αφορά γενικότερα τους χώρους ή τα διάφορα συστήματα της αναθέτουσας αρχής, είναι
αυστηρώς εμπιστευτικά («άκρως απόρρητες πληροφορίες»).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά συνέπεια να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει ή γνωστοποιεί
σε τρίτα μέρη οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας, τις
χρησιμοποιεί δε αποκλειστικά στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται παράλληλα να διασφαλίζει ότι και όλοι οι υπάλληλοι,
συνεργάτες του κλπ είναι εν γνώσει των υποχρεώσεων εχεμύθειας, συμφωνούν με
αυτές και εγγυώνται την τήρησή τους. Παράβαση της ως άνω συμβατικής υποχρέωσης
του Αναδόχου επιφέρει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, με την
επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος αποζημίωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων
περί απορρήτου.
Άρθρο 6 ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των παραδοτέων της
σύμβασης μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους. Υποχρεούται δε σε
περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους.
Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ΄όλη την διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών ή βλαβών σε πρόσωπα, πράγματα ή
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων.
Άρθρο 7 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας,
περιουσίας, εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή
ηθική ζημία που προξενεί σε αυτήν, με υπαιτιότητα του ίδιου ή των προστηθέντων του,
ακόμη και λόγω ελαφριάς αμέλειας, κατά ή με την ευκαιρία της εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή
ηθική ζημία που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της
σύμβασης, ιδίως από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων,
υποδειγμάτων, εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων κλπ.
Εν προκειμένω αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε
πρόσφορο μέσο, ιδίως την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, αναλαμβάνοντας το κόστος
κάθε αντιδικίας, δικαστικής ή εξώδικης, με τρίτους, η οποία συνδέεται με την εκ μέρους
του μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Άρθρο 8 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής,
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας
αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε
τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της σύμβασης δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους
που έχει δηλώσει στην προσφορά του.
Άρθρο 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος καταθέτει την με
αριθμό ………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ………………….. (τράπεζας),
ποσού ……………….. …….. (….€) ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
αμοιβής του μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή
των προϊόντων της σύμβασης, την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών του
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών.
Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που
εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του, ο
Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10)
ημερών από προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής της σύμβασης ή
της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
Διαμέσου της εγγύησης καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή :
 την συμφωνία του εξοπλισμού που προμηθεύει με το σύνολο των τεχνικών
προδιαγραφών της σύμβασης
 την άψογη ποιότητα, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού που
προμηθεύει, ώστε να πληροί όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στην παρούσα
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την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και
λειτουργίας του εξοπλισμού που προμηθεύει.

Σε περίπτωση κατά την οποία είτε κατά την πρόοδο των διαδικασιών, είτε κατά την
παραλαβή των παραδοτέων διαπιστωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κακοτεχνίες ή
δυσλειτουργίες, η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως του Αναδόχου καταπίπτει ολικά
ή μερικά κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, υπέρ αυτής. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση μη πλήρους αποκατάστασης της όποιας υποβάθμισης ή ζημίας σημειωθεί σε
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης
από τον Ανάδοχο.
Άρθρο 11 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της σύμβασης λαμβάνει χώρα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
Περιλαμβάνει την προμήθεια του αντικειμένου που περιγράφεται στο άρθρο 2 της
παρούσας την εγκατάσταση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του αντικειμένου
της σύμβασης.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που
ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται
μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − 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.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, 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.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης υποβάλλει στην Αναθέτουσα
Αρχή αίτημα παράτασης της προθεσμίας, με ρητή αναφορά του χρονικού διαστήματος
της αιτηθείσας παράτασης. Αιτιολογεί δε πλήρως το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει επί του αιτήματος του Αναδόχου και προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της
τυχόν εγκριθείσας παράτασης.
Παράταση τυχόν τμηματικών προθεσμιών ακολουθεί την ίδια ως άνω διαδικασία
έγκρισης. Είναι δυνατόν να εγκριθεί ωστόσο και για άλλους λόγους πέρα των ανωτέρω,
εφόσον ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση της τελικής προθεσμίας εκτέλεσης της
σύμβασης.

Σελίδα 68 από 77

Άρθρο 12 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν
προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4
του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 11 της παρούσας χρόνου παράτασης,
ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 11 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό
3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά
τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον 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.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην
περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα
αυτού ματαιώνονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση −
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 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 μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση Αναδόχου με την μορφή της ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι
τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 13 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
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φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως
εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του
υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που
γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία υποχρεωτικά τον καλεί προς παροχή εξηγήσεων
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση
ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη
και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995
δ. Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά
έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το κόστος της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………. #...............#
Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Το έργου είναι συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν
και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας κατά 15%.
Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα για την εμπρόθεσμη και
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Το συμβατικό τίμημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει
αφενός την αμοιβή του Αναδόχου, αφετέρου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της
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παρούσας έξοδα του, ιδίως για μέσα, υλικά και αμοιβές του προσωπικού ή οιουδήποτε
άλλου τρίτου ήθελε χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες της παρούσας. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.
Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, βάσει του Νόμου
2198/22.3.94. Επί του ποσού του συμβατικού τιμήματος υπολογίζεται και αφαιρείται
κράτηση ύψους 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται περαιτέρω
κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
Άρθρο 15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ μετά την ημερομηνία
κατάθεσης των σχετικών τιμολογίων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταβολή της
χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών κάθε τμηματικής παράδοσης και εφόσον
προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν
τους αναδόχους. Οι τυχόν δασμοί, εκτελωνισμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις βαρύνουν τους αναδόχους.
Στον ανάδοχο δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή εφόσον το αιτηθεί σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Άρθρο 16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τις προμήθειες εσωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του πδ 118/07
2. Εντολή πληρωμής
3. Παραστατικά πληρωμής (Δελτίο αποστολής – τιμολόγιο)
4. Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
5. Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
Για τις προμήθειες εξωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:
1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμοδίου
Υπουργείου ή φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται
στον τόπο προορισμού
2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει
ένδειξη ότι εξοφλήθηκε
5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν
6. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε
διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή
7. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και
αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση
προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού στην Ελλάδα
8. Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με
το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF, απαιτούνται όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος
έχει πληρωθεί
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γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF απαιτούνται :
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του πδ 118/07
3. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων
δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης «Ελεύθερον»
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού
στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του πδ 118/07
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή
εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε»
3. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε
διεθνείς γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
Άρθρο 17 ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους
όρους και προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της παρούσας.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που
ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται
μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − 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.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή 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.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης −
παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη τη εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 18 ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που
συστήνει προς το σκοπό η Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την διαδικασία παραλαβής στην
οποία καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος, διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος. Η πιστοποίηση της οριστικής παραλαβής γίνεται με το Πρωτόκολλο
Οριστικής Παραλαβής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της
σύμβασης δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, να εκφράσει
εγγράφως και αιτιολογημένα τις απόψεις της και να τις αποστείλει άμεσα στον Ανάδοχο.
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Ανάλογα με την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να θέτει και ρητή προθεσμία
συμμόρφωσης του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει υπόψη του τις ανωτέρω απόψεις και να καταβάλει
κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Προς τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην Αναθέτουσα
Αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της πορείας εκτέλεσης της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του πδ 118/07.
Άρθρο 19 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος δεν
τηρεί κάποιον από τους όρους της παρούσας.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την χρονική στιγμή περιέλευσής της
στον Ανάδοχο.
Η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης δεν αναιρεί την δυνατότητα της Αναθέτουσας
Αρχής να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας των παραβάσεων της παρούσας. Στην
περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης επέρχεται με την
άπρακτη πάροδο της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την καταγγελία της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
επιστροφή κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού καθώς και την ανόρθωση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας που υπέστη από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση
των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου.
Παράλληλα με την επιβολή ποινικών ρητρών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12
της παρούσας, η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται ή δύναται αναλόγως να κηρύξει και τον
Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 της παρούσας.
Άρθρο 20 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση με προηγούμενη έγγραφη
ειδοποίηση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή
παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση
μέσα σε εύλογη προθεσμία από την παραλαβή σχετικής έγγραφης ειδοποίησής της εκ
μέρους του Αναδόχου. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Ανάδοχος διατηρεί
δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία έχει υποστεί από την μη
εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν
ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας.
Άρθρο 22 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί άκυρος ή
ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων της σύμβασης,
οι δε συμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να μην ανατραπεί η λογική και οικονομική ισορροπία της σύμβασης.
Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα
δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά.
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Η υπογραφή της παρούσας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που
περιέχει.
Τα υπογράφοντα την παρούσα σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.
Άρθρο 23 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού
σκοπού του δικαιώματος.
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας τα
μέρη προσπαθούν να επιλύσουν σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης.
Σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια με
έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Διαφωνία ή διαφορά τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας είναι δυνατόν να
επιλυθεί και διαιτητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Ρητά και αμοιβαίως
γίνεται αποδεκτό ότι οι αποφάσεις της διαιτησίας θα είναι δεσμευτικές και για τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας.
Άρθρο 24 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
Καταρτίστηκε δε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε
από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα
έλαβαν η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αντίστοιχα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Υπόδειγμα Ι
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Δήμο Αλεξανδρούπολης
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος
της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα ΙΙ
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Δήμο Αλεξανδρούπολη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….
………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό...................
Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα IV
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Δήμο Αλεξανδρούπολης
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός ………………….
Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας, ευρώ
………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με
αριθμό………., στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της …………. για εκτέλεση
του έργου ……… ………συνολικής αξίας..................................., και μέχρι του ποσού
των ευρώ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας
εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών, στο
οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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