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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Α.∆.Α: 
 
Πρέβεζα,   06-05-2015 
 
Αρ. Πρωτ. : 49934 / 1309 
 
Αρ. ∆ιακήρυξης:    7  / 2015 

Ταχ. ∆/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα   

: 
: 
: 
: 

Σπηλιάδου 8 
48 100 
Χ. Γεωργίου-  Α. Ναστούλη 
26823 62170 - 26823 60291 

 

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού,  µε τίτλο «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων» 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

         Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια δύο επιβατικών 

πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων πολλαπλών χρήσεων για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Πρέ-

βεζας. 

Ο συνολικός  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων 

ευρώ (32.000,00 €),  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περι-

φερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), στις 08-06-2015, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, εντός 

της οριζόµενης στην παρούσα προκήρυξη προθεσµίας.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, την καθοριζόµενη ηµεροµηνία 

και ώρα, από επιτροπή που ορίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη υποδείγµατα, αυτά θα 

χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συµµετέχοντες.  

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητήσουν από την υπηρεσία µας συµπληρωµατικές πληρο-

φορίες ή σχετικά έγγραφα. 

Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιου-

δήποτε ποσού.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτε-

λούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ  1ο  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων»  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

26.016,26 €  (χωρίς ΦΠΑ)  
  5.983,74 €  (ΦΠΑ 23 %) 
32.000,00 €  (µε ΦΠΑ) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Προϋπολογισµός της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2015, 
(Ε.Φ.: 072 Κ.Α.Ε.:1731). 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
(Πόλη: Πρέβεζα, Οδός: Σπηλιάδου 8, Ταχ. Κώδικας: 48 
100)  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
(Πόλη: Πρέβεζα, Οδός: Σπηλιάδου 8, Ταχ. Κώδικας: 48 
100)  

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  08-06-2015 
ΗΜΕΡΑ            :  ∆ευτέρα 
ΩΡΑ                 :  10:00 π.µ. 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Γραφεία ∆/νσης  ∆ιοικ/κού – Οικ/κού  Π. Ε. Πρέβεζας  
(Σπηλιάδου  8,  2ος όροφος –  Πρέβεζα) 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιχειρήσεις µε ανάλογο αντικείµενο δραστηριότητας  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνι-
σµού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Μετά την παραλαβή των υλικών από την αρµόδια επιτρο-
πή και την προσκόµιση, από τον ανάδοχο, των προβλε-
ποµένων δικαιολογητικών 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 Οι ισχύουσες από τη νοµοθεσία κρατήσεις βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
Ν. 2198/1994 

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
από το άρθρο 24 του Ν. 2194/94, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, φόρος εισοδήµατος 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –               
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

• ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  
    Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα - Αρµόδια: Αναστασία Ναστούλη    
    Τηλέφωνο : 26823 60291 
• ∆/νση Τεχνικών Έργων 

Περδικάρη 1, Πρέβεζα - Αρµόδιος: Χαρίλαος Γεωργίου  
Τηλέφωνο: 26823 62170) 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ) 
 

Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια δύο 

(2) επιβατικών πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων Πολλαπλών Χρήσεων (S.U.V. ) κυβισµού 1.300 cc 

περίπου  προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφερει-

ακής Ενότητας Πρέβεζας, στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.  

Τα προς προµήθεια οχήµατα, θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 

παράρτηµα A΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο προµηθευτής θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από την Π.Ε. 

Πρέβεζας για να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση της άδειας κυκλοφο-

ρίας των οχηµάτων. 

Στις υποχρεώσεις του προµηθευτή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη για την τοποθέτηση κί-

τρινης οριζόντιας διαγράµµισης πλάτους 10 εκ. κατά µήκος των αυτοκινήτων και από τις δύο 

πλευρές στη µέση περίπου του αµαξώµατος, παράλληλα προς το έδαφος, όπως καθορίζεται από 

την ισχύουσα νοµοθεσία για τα κρατικά αυτοκίνητα.  

Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα γίνει µε ενέργειες του αρµόδιου Τµήµατος της Π.Ε. Πρέ-

βεζας και θα βαρύνει την Π.Ε. Πρέβεζας.  

 

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ως χρόνος έναρξης υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της και 

λήγει σε  έξι (6) µήνες από την παραπάνω ηµεροµηνία. 

2. Η ισχύς της δύναται να παραταθεί, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 

19/Α/1995). 

2. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις». 

3. Ο Ν. 3310/09-02-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα-

στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 30 Α) όπως τροποποιή-

θηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279 Α). 

4. Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Α-

ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

5. Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξε-

ων …. και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

6. Το άρθρο 1 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων». 
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7. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου  (ΦΕΚ 

204/Α/1974). 

8. Το Π.∆. 118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

9. Το Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρους» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010). 

10.  Το Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ια-

τάκτες». 

11. Η αρ. 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 129 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύ-

ξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσί-

ων συµβάσεων, που αφορά προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

12. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων 

και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

238του  Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).  

13. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 

3400/Β΄/2012), καθώς και την εγκύκλιο 1 (Αρ. πρωτ. Π1/678/26-3-2013) του Υπουργείου Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, περί λειτουργίας του Κεντρι-

κού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

14. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 

του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/2015). 

15. Τη µε αρ. οικ. 117550/10045/15-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβα-

ση επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» 

(ΦΕΚ 3090/Β/17-11-2014). 

16. Την αριθµ. Την αριθµ.12/58/13-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπεί-

ρου «Έγκριση προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου, οικονοµικού έτους 2015». 

17. Την αριθµ. 14008/3494/02-04-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-

∆υτικής Μακεδονίας. 

18. Την αριθµ. 10/508/23-04-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Η-

πείρου, περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού  

32.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, για την προµήθεια δύο επιβατικών αυτοκινήτων.  

19. Την αρ. πρωτ. 46656/1219/28-04-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αύξοντα α-

ριθµό καταχώρησης  299/29-04-2015 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Υ∆Ε  Ν. Πρέβε-

ζας. 

20. Την αριθµ. 11/581/06-05-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Η-

πείρου, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και έγκρισης των όρων 

και των παραρτηµάτων της διακήρυξης αυτού, µε τίτλο «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε τριάντα 

δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 

2015 (Ε.Φ.: 072 Κ.Α.Ε.:1731). 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  

  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού               
Π. Ε. Πρέβεζας 

(Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8,                                         
2ος όροφος -  Πρέβεζα) 

08-06-2015 ∆ευτέρα 10:00  π.µ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

1. Έλληνες πολίτες 

2. Αλλοδαποί 

3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

4. Συνεταιρισµοί 

5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στην ε-

µπορία αυτοκινήτων, που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς. 

Β. ∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  

• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 

• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή 

τους σε διαγωνισµούς, στοιχεία. 

• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε ο-

ποιοδήποτε τρόπο. 

• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφα-

ση και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δι-

καιώµατος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. 

• Επίσης αποκλείονται, κατά την αξιολόγηση, προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να µην 

µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, καθώς 

και οι εναλλακτικές προσφορές, σε σχέση µε τα ζητούµενα είδη.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά 

τους, τα εξής : 
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α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο 

της παρούσας. 

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

ισχύει, στην οποία θα πρέπει:                                                                                                                                                     

β.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

β.2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφε-

ρόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις. 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περί-

πτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (θα αναγράφεται η έδρα του επιµελητη-

ρίου, καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελ-

µα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και 

στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 κατάσταση. 

β.3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δι-

καιολογητικών της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆  118/2007. 

β.4.  Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

β.5. Να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 

µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

2. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-

τακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το άρθ. 14 του Ν. 2672/1998 

(ΦΕΚ 290 Α), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 

παρ. 6 του Π.∆. 118/2007. 

 
α. Οι Έλληνες πολίτες 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν κατα-

δικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη 
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διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµή-

νου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύ-

πτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώ-

χευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις φορο-

λογικές υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνι-

κής ασφάλισης για το απασχολούµενο προσωπικό, όπως  και των προσώπων που εκπροσω-

πούν την εταιρεία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περι-

πτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι ε-

γκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγω-

νισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελ-

µα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσίου ή 

του οικείου ΟΤΑ. 

 

β. Οι αλλοδαποί 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστι-

κής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτω-

σης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

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

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστά-

σεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες ε-

παγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 

να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ.  Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

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

άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 αντίστοιχα. 
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµή-

νου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π∆ 118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 

Α), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρό-

σωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκ-

καθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλ-

λοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εται-

ρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες ε-

ταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικη-

τικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανω-

τέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

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

της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκά-

στοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκ-

καθάριση. 

      Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

 

δ.  Οι Συνεταιρισµοί 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητι-

κής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 

118/2007. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του 

εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνε-

ταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 

118/2007. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

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

Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπά-

νω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του 

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  

� Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προ-

βλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 Π∆118/2007 από ένορκη βε-

βαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

� Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατα-

σταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµ-

βολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

� Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπο-

µένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/2007 από υπεύθυνη δή-

λωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαι-

ογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκρι-

µένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 

λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτη-

µένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έ-

κταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περί-

πτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προ-

σφοράς µε την ίδια τιµή. 
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κάθε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας ∆ια-

κήρυξης, θα πρέπει να καταθέσει πλήρη τεχνική προσφορά των προς προµήθεια ειδών, η οποία 

θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης.    

Επιπλέον οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού 

από το διαγωνισµό, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται: 

� ότι τα αυτοκίνητα που προσφέρονται είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, 

δεν προέρχονται από διασκευή, δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του 

εργοστασίου κατασκευής και ότι πληρούν όλες τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

� Ότι θα παραδώσουν τα υπό προµήθεια οχήµατα στον τόπο που ορίζεται από την παρούσα 

διακήρυξη, συνοδευόµενα από όλα τα προβλεπόµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστο-

ποιητικά. 

� Ότι κάθε αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε εφεδρικό τροχό, σετ  εργαλείων, φαρµακείο, τρί-

γωνο στάθµευσης, πυροσβεστήρα και  βιβλίο µε οδηγίες χειρισµού, συντήρησης στα Ελ-

ληνικά. 

� Ότι για όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά τµήµατα κάθε προσφερόµενου αυτοκινήτου, παρέ-

χεται δωρεάν εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από την ηµέρα παραλαβής και 

5ετής εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. 

� Ότι η  περίοδος  εγγύησης καλύπτει  εργατικά ανταλλακτικά (εκτός αναλωσίµων) και γε-

νικά όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας. 

� Ότι  αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει για µια  δεκαπενταετία, οποιαδήποτε ζήτη-

ση µας για ανταλλακτικά (µε τις εκάστοτε ισχύουσες τιµές).     

 

β. Πίνακα των προσφερόµενων οχηµάτων, για κάθε ένα εκ των οποίων θα δηλώνεται: 

� Το εργοστάσιο κατασκευής, το µοντέλο και ο τύπος του οχήµατος  

� Το έτος κατασκευής  

� Ο τύπος του κινητήρα  

� Η ιπποδύναµη 
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� Ο κυβισµός  

� Ο τύπος καυσίµου 

� Η πραγµατική ισχύς 

� Ο αριθµός θέσεων επιβατών 

� Οι πόρτες που διαθέτει  

� Οι διαστάσεις του οχήµατος και το βάρος του 

� Περιγραφή αµαξώµατος  

� Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης  

� Το σύστηµα διεύθυνσης  

� Ο τύπος των Φρένων 

� Τα συστήµατα ανάρτησης  

� Περιγραφή των περιλαµβανοµένων στο λοιπό Εξοπλισµό.  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται σε κάθε προσφορά πρέπει να περι-

λαµβάνονται στα αντίστοιχα prospectus (ή αντίγραφα αυτών), τα οποία η κάθε εταιρεία 

προσφοράς είναι υποχρεωµένη να συνυποβάλλει. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφο-

ρές µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη, στη ∆/νση ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

2.  Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής 

ενδείξεις : 

- Τα στοιχεία του προσφέροντος : 

- Τον αποδέκτη :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

                                          ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων».  

- Αριθµός ∆ιακήρυξης : 7 / 2015      Αρ. Πρωτ. : 49934 / 1309 / 06-05-2015 

- Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού :   08-06-2015    

και να συνοδεύεται από  αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής του 

προσφέροντος προς την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Η αίτηση υπογράφεται από το νό-

µιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας, από τον κοινό εκ-

πρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συµµετέχοντες στην ένωση/ σύµπραξη ή 

από τους εκπροσώπους όλων των µελών).  

3.  Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:  
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α.  Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, 

στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας,  το αργότερο µέ-

χρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

β.  Αποστέλλοντάς τον στην υπηρεσία (∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας), µε ο-

ποιονδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά, Courier κ.λ.π.), στη διεύθυνση: Σπηλιάδου 8 - Τ.Κ. 48100 

– Πρέβεζα) και θα παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση 

ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται, στην υπηρεσία, µέχρι την ηµεροµηνία 

και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Π.Ε. Πρέβεζας ουδεµία ευθύνη φέρει για το 

χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

τηρούν τα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν λαµβάνονται υπόψη.  

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινί-

σεις για το περιεχόµενο της παρούσας και τα έγγραφα του διαγωνισµού από  τη ∆/νση ∆ιοικητι-

κού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8 – Πρέβεζα, 

Ταχ. Κώδ.: 48 100, Τηλέφωνο: 26823 60291, Ε-mail: a.nastouli@php.gov.gr) και για πληροφο-

ρίες που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών από τη ∆/νση Τεχνικών 

Έργων (Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – Πρέβεζα, Ταχ. Κώδ.: 48 100, Τηλέφωνο: 26823 62172, Ε-

mail:  xargeorgioy@yahoo.gr .   

Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις – πληροφορίες παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες η-

µέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών. Οι διευκρινίσεις που ζη-

τούνται θα αποστέλλονται γραπτώς στον ερωτώντα. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντή-

σεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 

θα φέρει τις ενδείξεις και θα συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας. 

Εξωτερικά του κυρίως φακέλου προσφοράς υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής στο διαγω-

νισµό µε την µορφή επιστολής προς την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υπογεγραµµένη από 

το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 

 Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα ως εξής: 

α.  Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δι-

καιολογητικά και στοιχεία (εγγύηση συµµετοχής και υπεύθυνη δήλωση, όπως περι-

γράφεται  στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης). 
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β. Τα τεχνικά στοιχεία - τεχνικές προδιαγραφές, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο,  µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

γ.  Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2. Οι φάκελοι τεχνικής και  οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέ-

λου. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ-

πάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµ-

µένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφρά-

γισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προ-

σθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασα-

φή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

4.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 

2 περ. α του Π∆ 118/2007 κατά της  διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της 

παρούσας διακήρυξης.  

5.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαρά-

δεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευ-

κρινήσεις  µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασί-

α, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώ-

νεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µό-

νο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν 

τη λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από το διαγωνιζόµενο, κατά 

ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές 

δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρί-

πτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του ως 

και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας σύµφω-

να µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 

1. Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η τιµή ανά είδος καθώς και η συνολική τιµή για 

όλα τα προς προµήθεια είδη, σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β . 

2. Η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής στο χρόνο ισχύος της σύµβασης, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 

Ειδικότερα οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 

• Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται 

• Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 

5. Η συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται  υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

6.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδό-

τηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγη-

σης για ανάθεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1. Το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έ-

ναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

Το όργανο αυτό είναι η επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφο-

ρών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτείται µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-

πής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, 

ως εκπρόθεσµες.  
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2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των συµµετασχόντων ή νο-

µίµων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν, µε την παρακάτω διαδικασία. 

α.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής 

Προσφοράς και µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο.  

     Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και 

σφραγίζονται, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία που θα ορισθεί και κοινο-

ποιηθεί µε  σχετική πρόσκληση. 

β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο, προβαίνει στην εξέταση των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς και στην αξιολόγηση των τεχνι-

κών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

των τεχνικών προσφορών καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

γ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, απο-

σφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζε-

ται µε σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.   

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-

σφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 

επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή του σχετικού 

αιτήµατος. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να κατα-

κυρωθεί το έργο, υποχρεούται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της 

παρούσας, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 

Όταν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προµήθεια δεν προσκοµίσει ένα 

ή περισσότερα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα 

ή περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο και ούτω καθεξής. 

Εφόσον κανείς από τους παραπάνω δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγραφα και δικαιο-

λογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις  αυτές, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλω-

ση της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας ή ο υπόχρεος προσφέρων δεν προσκοµίσει  εγκαίρως 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα η δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, η 

εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης, µετά την προσκόµιση των εγγράφων και δικαιολογητικών, 

προβαίνει στην εξέτασή τους και  στην τελική εισήγηση κατακύρωσης,  µε την σύνταξη σχετικού 

πρακτικού.   
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ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει στον προσφέροντα την συνολικά χαµηλότερη τιµή, 

για όλα τα προς προµήθεια είδη. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προ-

σφορών και εισήγησης για ανάθεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που  περι-

λαµβάνει τα εξής: 

α. Τα προς προµήθεια είδη 

β. Τη συµβατική αµοιβή 

γ. Την απόφαση κατακύρωσης, καθώς και το σχέδιο της σύµβασης.  

δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Με την ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβα-

σης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το 

έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτρο-

πής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/200.   

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουρ-

γούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους 

αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελλη-

νική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα α-

ναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η 

απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

ΑΔΑ: 7ΠΛΟ7Λ9-ΧΓΙ



 
Σελίδα 17 από 29 

 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύη-

ση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

ζ.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της έν-

στασης της διζήσεως. 

ζ.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 

και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ει-

δοποίηση. 

ζ.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

ζ.4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύη-

σης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµε-

ροµηνία λήξης της εγγύησης. 

4.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

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

της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. 

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

β.1. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και το προς εκτέλεση έργο. 

β.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζη-

τά η διακήρυξη, ήτοι εκατόν είκοσι ηµέρες). 

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

γ.1.  η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 

µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

γ.2.  ο αριθµός της διακήρυξης 

γ.3.  το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

γ.4.  η ηµεροµηνία έκδοσής της 

γ.5.  τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 

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

διαγωνιζόµενου, από την υπηρεσία. 

Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή η 

υπηρεσία,  επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης ε-

ντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερό-

ντων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
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5.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

α.  Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής ε-

κτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

β.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακό-

λουθα: 

γ.1. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την προς εκτέλεση προµήθεια. 

γ.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

 
ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αυτοκίνητα έτοιµα για χρήση σε διάστη-

µα τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο τόπος της παράδοσής 

τους, θα καθοριστεί από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οι 

δε σχετικές δαπάνες µεταφοράς τους θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

2. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των 

οχηµάτων µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυ-

τού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λή-

ξη του συµβατικού χρόνου.  

Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του 

αναδόχου έκπτωτου. 

  
ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προµηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον ανάδοχο, µέρους ή του συνόλου 

της κατακυρωθείσας προµήθειας, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής 

απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνει από ειδική επιτρο-

πή που συγκροτείται µε µέριµνα της υπηρεσίας, την ηµέρα και ώρα και στον τόπο παράδοσης 

των υλικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π∆ 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υπογράφεται 

σύµβαση από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Π.∆. 

118/2007. 

3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, ό-

πως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµά-

των ή παραδροµών. 

4. Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται, ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της όταν τούτο 

προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέ-

ρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΠΛΗΡΩΜΗ  -  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών, προσκοµίζεται στην υπηρεσία τι-

µολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτικό 

της επιτροπής παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί εφ’ άπαξ µετά την οριστική παραλαβή των 

προς προµήθεια ειδών και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.  

        Ο χρόνος πληρωµής θα είναι περίπου ένας µήνας µετά την κατάθεση των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών. 

Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι οποίες βαρύ-

νουν τον ανάδοχο. 

Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτη-

ση φόρου εισοδήµατος 4%  (άρθρο 24 του Ν. 2198/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από 

τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατά-

ξεις. 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Η σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού 

β) η προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007.  
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2.  Οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν δεν ορίζονται 

ρητά στη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

3.  Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύµβαση που θα υπογραφεί και άλ-

λους όρους εξασφαλιστικούς των συµβατικών δικαιωµάτων της έναντι του αναδόχου.  

4.  Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

5.  Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου αναλύονται στο σχετικό παράρτηµα, που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της  διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας: 

1. Το πλήρες κείµενο της αρ. 7 / 2015 διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτής, της θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr ). 

2. Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr ). 

3. Περίληψή της θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Πρέβεζας. 

4. Περίληψή της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π. Ε. Πρέβεζας. 

 

              ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ               
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ » 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:   «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

                                                                                                               ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  

 
                                                                             ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7ΠΛΟ7Λ9-ΧΓΙ



 
Σελίδα 21 από 29 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
(ανήκει στην αρ. 7 / 2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

  Επιβατηγό αυτοκίνητο πετρελαιοκίνητο Πολλαπλών Χρήσεων (S.U.V.) από τα ευρέως  κυκλο-

φορούντα  στην Ελλάδα . 

  Το  έτος κατασκευής του αυτοκινήτου  θα πρέπει να είναι  το 2014 και µετά. 

     

∆ιαστάσεις αυτοκινήτου: Πλάτος ολικό     :  1,60 µέτρα περίπου   

                                        Ύψος ολικό        :  1,50 µέτρα περίπου 

                                        Μήκος ολικό       :  3,60 µέτρα περίπου 

  

Κινητήρας :   Τύπος κινητήρα       : 4κύλινδρος  

                      Ιπποδύναµη            : µεγαλύτερη των 70  ΗΡ    

                      Κυβισµός                : 1.300 cc περίπου 

                      Τύπος καυσίµου       : Πετρέλαιο 

 

Αµάξωµα: Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και γεροδεµένη συγκολληµένο µε την λαµαρίνα 

δαπέδου µε συγκεκριµένες ζώνες απορρόφησης σύγκρουσης στο µπροστινό και το πίσω τµήµα 

του αυτοκινήτου, ,  µε εγγύηση  αντισκωριακής προστασίας, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, 

θα είναι δε  τετράπορτο  µε ζώνες ασφαλείας και ρυθµιζόµενα  προσκέφαλα,  

Το βάρος του αυτοκινήτου θα είναι περίπου 1.000 κιλά 

 

Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης: Το αυτοκίνητο θα  έχει τέσσερις  κινητήριους τροχούς και κίνη-

ση εµπρός-πίσω. 

    Το κιβώτιο ταχυτήτων  θα είναι χειροκίνητο τουλάχιστον πέντε επιλογών για εµπρός πορεία 

και  µια επιλογή για όπισθεν. Ο συµπλέκτης θα  είναι υδραυλικός ξηρού τύπου µε έναν δίσκο. 

 

Σύστηµα ∆ιεύθυνσης: Κρεµαγιέρα µε ηλεκτρική υποβοήθηση.   

   

Φρένα: Το αυτοκίνητο θα φέρει ABS τελευταίας τεχνολογίας µε ηλεκτρονική κατανοµή πίεσης, 

σεβρό, µε αεριζόµενα δισκόφρενα εµπρός, απλά δισκόφρενα πίσω. 

 

Σύστηµα ανάρτησης:  

Εµπρός: Ανεξάρτητη διάταξη µεταξύ των τροχών, τύπου McPherson µε κάτω κρεµαστά ψαλίδια 

στηριγµένα σε ένα υποπλαίσιο και αντιστρεπτική δοκό συνδεδεµένη στα αµορτισέρ. 

 Πίσω:    Ανεξάρτητη διάταξη µε διαµήκεις βραχίονες και αντιστρεπτική δοκό. 
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 Λοιπός Εξοπλισµός:  Θα φέρει  ηλεκτρονικό πρόγραµµα ευστάθιας ESP, σύστηµα ελέγχου 

πρόσφυσης ASR, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός και κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό,  

στροφόµετρο, ψηφιακό ρολόϊ, , Ραδιο και CD µε ηχεία και κεραία αερόσακους οδηγού και συνο-

δηγού,και πλευρικούς εµπρός, ταπετσαρίες καθισµάτων, εσωτερικές επενδύσεις, προβολείς οµί-

χλης, τροχοί αλουµινίου, βαµµένοι προφυλακτήρες και µασπιέ, κατά προτίµηση στο χρώµα του 

αµαξώµατος.          

   Στο βασικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται κόρνα και φώτα πορείας σύµφωνα µε τον ΚΟΚ. 

  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

   Το  αυτοκίνητο θα παραδοθεί έτοιµο για χρήση στη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

   Tα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται σε κάθε προσφορά πρέπει να υπάρχουν στα αντί-

στοιχα prospectus (ή φωτοτυπίες τους) τα οποία η κάθε εταιρεία προσφοράς είναι υποχρεωµένη 

να συνυποβάλλει. 

Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν µε εφεδρικό τροχό, σετ εργαλείων, φαρµακείο, τρίγωνο στάθ-

µευσης, πυροσβεστήρας και  βιβλίο µε οδηγίες χειρισµού, συντήρησης στα Ελληνικά. 

 

    ΕΓΓΥΗΣΗ 

      

     Για όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά τµήµατα του προσφερόµενου αυτοκινήτου πρέ-

πει να παρέχεται δωρεάν εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από την ηµέρα πα-

ραλαβής και 5ετής εγγύηση αντισκωριακής προστασίας. 

           Η  περίοδος  εγγύησης πρέπει να καλύπτει  εργατικά, ανταλλακτικά (εκτός αναλωσίµων) 

και γενικά όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας. 

           Η κάθε εταιρεία προσφοράς αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει για µια  δεκαπεντα-

ετία, οποιαδήποτε ζήτηση µας για ανταλλακτικά (µε τις εκάστοτε ισχύουσες τιµές).     

 

 

                                                                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
                                                                                             ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
(ανήκει στην αρ. 7/ 2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Ι.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..                Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………….. 

Κατάστηµα               : ………………………….. 

Ταχ/κή ∆/νση           : ……………..……….……                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: ……………....... 

                                               

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ……………….. 

 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.………………..... (αριθµητικά και 

ολογράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας : 

………………… ………………………………….… (επωνυµία και ταχ. δ/νση), για τη συµµετοχή  της 

στο διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας : 

…………………………………………….…..... (αναφέρεται ο τίτλος, ο αριθµός της διακήρυξης, κα-

θώς και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).  

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή  στον ανωτέρω διαγωνισµό απορ-

ρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας και ισχύει µέχρι: ………………….      

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περίπτωση µερι-

κής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο ή µέρος του, α-

προφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να 

ερευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-

µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά  ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προ-

σφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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ΙΙ.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

  
Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..                Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………….. 

Κατάστηµα                : ………………………….. 

Ταχ/κή ∆/νση            : ……………..……….……                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: ……………....... 

                                               

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ……………….. 

 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………….… (αριθµητικά και ολο-

γράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας: 

……………………………………….……...………(επωνυµία και ταχ. δ/νση), για την καλή εκτέλεση από 

αυτήν των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας και αφορά το έργο: 

……………………………………………………… …………………….…….…  (αναφέρεται ο τίτλος και ο αριθ-

µός της διακήρυξης).  

 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περίπτωση µερι-

κής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο ή µέρος του, α-

προφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, µέσα σε τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να ε-

ρευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας. 

 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

 

• Η παρούσα εγγύηση αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι:………………. 

 

• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

• Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-

µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΙΙΙ.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..……………………………………………….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….……………………………………………………….. 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..……………………………………….. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ……………………………………………….……………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   :  …………………………………………………….………………………………….. 

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό της 8ης -6-2015 της Περιφέρειας Ηπείρου - 

Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης:7 / 2015), µε τίτλο: «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινή-

των». 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                           
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 (Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

  τεµάχιο 

  

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Χωρίς  Φ.Π.Α.)  
 

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ                                                          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Με  Φ.Π.Α.)  

αριθµητικά: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (µε  Φ.Π.Α.) ολογράφως:  
 

 
 
 ∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανε-
πιφύλακτα. 

Η προσφορά  ισχύει για ενενήντα ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέρ-

γειας του διαγωνισµού. 

 
      Πρέβεζα, ……………..………. 2015 
 
           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
(ανήκει στην αρ. 7 /  2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
Ι.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πρέβεζα, …………………….. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αρ. πρωτ.  ………………….. 
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους 2015, ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι κα-

τωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου του Χρήστου, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ………………..), Αντιπεριφερειάρ-

χης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περι-

φέρεια Ηπείρου –Π.Ε. Πρέβεζας µε ΑΦΜ:…………………, ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα 

σύµβαση "Φορέας"  και  

2. Ο ………………….., κάτοικος …………………… (Α.∆.Τ: ……………..) µε ΑΦΜ:…………………,  ονοµαζόµε-

νος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Προµηθευτής".    

Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 7/2015 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινή-

των». 

β. Την αρ. πρωτ. 46656/1219/28-04-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 

πληρωµή της δαπάνης, µε αύξοντα αριθµό καταχώρησης  299/29-04-2015 στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών της Υ∆Ε  Ν. Πρέβεζας. 

γ. Την αριθµ …………………  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

δ. Την αρ. …………………………. ανακοίνωση κατακύρωσης. 

 
Συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυτός 

µε την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια δύο (2) καινούργιων επιβατικών  αυτοκινή-

των, για το χρονικό διάστηµα της παρούσας, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τους οποί-

ους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΜΕΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ                             

( Χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΣΥΝΟΛΟ 

     

     

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 
Η αµοιβή ορίζεται σε ……………………€ (µε ΦΠΑ), για το σύνολο των ποσοτήτων και µε βάση 

τις τιµές ανά µονάδα µέτρησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει την 

…-….-2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προς προµήθεια είδη θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης σε συν-

δυασµό µε τις αντίστοιχες της προσφοράς του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προς προµήθεια υλικά, σε διάστηµα τριών 

(3) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δαπάνες και ευθύνη του.  

Ο τόπος της παράδοσης των υλικών, θα καθορίζεται από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οι δε σχετικές δαπάνες µεταφοράς τους θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  

Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των ο-

χηµάτων µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυ-

τού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λή-

ξη του συµβατικού χρόνου.  

Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

του αναδόχου έκπτωτου. 

Ο προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη των ειδών για οποιονδήποτε λόγο.  
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης γίνεται από την αρµόδια ε-

πιτροπή παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, 

ο προµηθευτής και γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  

2. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό οριστι-

κής παραλαβής ή απόρριψης.  

3. Για κάθε άλλο θέµα που προκύψει κατά το στάδιο παραλαβής, ισχύουν τα προβλεπόµε-

να στα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία 

τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτι-

κό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιο-

λογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πλη-

ρωµή. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί εφ’ άπαξ µετά την οριστική παραλαβή των 

προς προµήθεια ειδών και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.  

        Ο χρόνος πληρωµής θα είναι ένας µήνας µετά την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολο-

γητικών. 

Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι οποίες βαρύ-

νουν τον ανάδοχο. 

Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτη-

ση φόρου εισοδήµατος 4%  (άρθρο 24 του Ν. 2198/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από 

τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατά-

ξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν µέρει της παρούσας 

σύµβασης από τον προµηθευτή σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου οργά-

νου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, η οποία καλεί υποχρεωτικά τον προµη-

θευτή προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κατάπτωση ολική ή µερική της  εγ-

γύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του δηµοσίου.  
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3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται 

στην Π.Ε. Πρέβεζας ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

  

ΑΡΘΡΟ  11 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ……………………        

εγγυητική επιστολή της τράπεζας………………..  ποσού ………….€,  µε ηµεροµηνία λήξης την 

……………….και η  οποία θα επιστραφεί µετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος της παρούσας 

σύµβασης, καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

 

ΑΡΘΡΟ  12 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Η παρούσα  σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

2.  Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι οποίοι αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν 

δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

β) η προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 

 3. Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο προµηθευτής θα προσπαθήσουν κάθε 

διαφορά να επιλυθεί µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµφωνείται 

πως αρµόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Πρέβεζας. 

 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα 

Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         

             ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                       
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