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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,  26 - 04- 2016 
 
Αρ. Πρωτ. :  37461 / 1730 
 
Αρ. ∆ιακήρυξης:  7 / 2016 

Ταχ. ∆/νση    
Ταχ.Κώδικας  
Πληροφορίες   
Τηλέφωνα    
Fax            
E-MAI                             

: 
: 
: 
: 
: 
:       

Σπηλιάδου 8 
48 100   
Α. Ναστούλη – Κ. Κατσιµπόκης    
26823 60291 - 26823 62163  
26820 27195 
a.nastouli@php.gov.gr                         

 

    
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού,  για την υλοποίηση του έργου: 

«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας» 

συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

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». 

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

σης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων 

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. Την αριθµ. οικ. 101094/8806/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισµός Αρµοδιο-

τήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 2711/Β/2014). 

15. Την αριθµ. οικ. 117550/10045/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση επι-

πλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 

3090/Β/2014). 

16. Την αριθµ.10/50/13-11-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου «Ψήφιση 

Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2016 της Περιφέρειας 

Ηπείρου», όπως επικυρώθηκε µε την αρ.πρωτ. 75760/15121/9-12-2015 απόφαση του Γενικού 

γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας. 

17. Την αριθµ. 7642/260/20-01-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, «Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης». 

18. Την αριθµ. 12/576/21-4-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου, περί έγκρισης πραγµατοποίησης της δαπάνης και διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, συνο-

λικού ποσού  40.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, περί έγκρισης της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού δια-

γωνισµού και των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια 

χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας». 

19. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη  αναφερόµενων) κα-

νονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά η απορρέουν από τα ορι-

ζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, 

Π.∆. κ.λπ. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν ανα-

φέρονται ρητά  παραπάνω.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για 

το έργο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. 

Πρέβεζας», µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 32.520,33 €  ευρώ  µη συµπεριλαµβανο-

µένου ΦΠΑ,  πλέον ΦΠΑ  7.479,67 ευρώ, συνολικά σε  40.000,00 ευρώ. 

 

1. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τις 

31/12/2016. 

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία 

είναι  αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 
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3. Στους διαγωνιζόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνο-

λο των προς προµήθεια υλικών. 

4.  Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από  την προθεσµία των  είκοσι (20) ηµερών, ως προς 

τον χρόνο της δηµοσίευσης, από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της διακήρυξης και της πε-

ρίληψης αυτής.  

5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για  

εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ηµεδα-

πής ή αλλοδαπής, όµιλοι, συνεταιρισµοί, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξί-

ες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.  

8. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντι-

µετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ3000014)» (Υποέργο: Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βασικού 

οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας). 

9. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της  ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

της Π. Ε. Πρέβεζας, οδός: Σπηλιάδου 8, Τ.Κ.: 48 100, όροφος: 2ος, (τηλέφωνο: 26823 

60291, τηλεοµοιοτυπία: 26820 27195), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

10. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την προκή-

ρυξη, θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-

mail). Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

(www.praveza.gr). ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τις ∆/νσεις 

της Π.Ε. Πρέβεζας: α) ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (οδός: Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα, Τ. Κ.: 48 

100, τηλέφωνο: 26823 60291, αρµόδια υπάλληλος: Αν. Ναστούλη) και β) Τεχνικών Έργων 

(οδός: Περδικάρη 1 - Πρέβεζα, Τ. Κ.: 48 100, τηλέφωνο: 26823 62163, αρµόδιος υπάλλη-

λος: Κ. Κατσιµπόκης). 

 

Συνηµµένα  
Τεύχος  διακήρυξης, µετά  
των παραρτηµάτων αυτής 

              O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                               ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
 

«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας» 
 

 

Προϋπολογισµός: Σαράντα χιλιάδες ευρώ  (40.000.00) 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βα-
σικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

32.520,33 €  (χωρίς ΦΠΑ)  
  7.479,67 €  (ΦΠΑ 23 %) 
40.000,00 €  (µε ΦΠΑ) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

ΣΑΕΠ 530  

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 :  20-05-2016 
ΗΜΕΡΑ            :  Παρασκευή 
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   

Από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι 31-12-2016  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισµού 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Μετά την παραλαβή των υλικών από την αρµόδια επι-
τροπή και την προσκόµιση, από τον ανάδοχο, των προ-
βλεποµένων δικαιολογητικών 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή της αξίας του έργου υπόκειται στις εκάστοτε 
νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 Ν. 2198/1994 

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

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –               
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

• ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Σπηλιάδου 8, Πρέ-
βεζα – Αρµόδια: Αναστασία Ναστούλη -  Τηλέφωνο : 
26823 60291) 

• ∆/νση Τεχνικών Έργων 
 (Περδικάρη 1, Πρέβεζα – Αρµόδιος: Κων/νος Κατσι-
µπόκης -Τηλέφωνο: 26823 62163)   
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
     

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 
 
Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια χρωµάτων 

για τη διαγράµµιση του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας, µε τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά που αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης και 

στις ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 

ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ                                                        

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12.000 κιλά 4.000 κιλά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ   40.000,00   ευρώ   (µε Φ.Π.Α.) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που περι-

λαµβάνεται στην απόφαση προκήρυξής του και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτη στηρίζεται όπως διακή-

ρυξης, προσφοράς και απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή πα-

ραδροµών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερει-

ακής Ενότητας Πρέβεζας  στις 20-05-2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περι-

φερειακής Ενότητας Πρέβεζας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµετα-

φορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η 

υπηρεσία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλή-

πτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφερο-

µένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας:  www.preveza.gr 

H Π. Ε. Πρέβεζας αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στην ηλεκτρο-

νική της σελίδα.  

ΑΔΑ: Ω4ΧΘ7Λ9-ΠΨΣ



Σελίδα 7 από 34 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το περιεχόµενο της παρούσας και τα έγγραφα του διαγωνισµού από  τη ∆/νση ∆ιοικητικού – 

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

Κώδ.: 48 100, Τηλέφωνο: 26823 60291, Ε-mail: a.nastouli@php.gov.gr), καθώς και τη ∆/νση 

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

62172.   

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

ρες 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 4 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
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 των προς προµήθεια υλικών, η οποία θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της προ-

σφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ  5 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
∆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. 
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Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση, προσφορές που: 

Α) Είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία. 

Β) Είναι εναλλακτικές, σε σχέση µε αυτές που προσδιορίζονται από τη διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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

στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.  

 

1 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 

2 

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

στοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει: 

2.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 

συµµετέχουν. 

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

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

αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 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 

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

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

µελητηρίου, καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτρο-

φικό επάγγελµα, 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. 

2.3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών 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. 

2.4.  Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

2.5. Να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

2.6. Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

2.7.1. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώ-

νει στην προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει 

το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

    2.7.2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική 
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τους επιχειρηµατική µονάδα, δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Ε-

πιπλέον θα δηλώνεται, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει το τελικό προϊόν ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά 

ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκ-

πρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ 

του οποίου έγινε η αποδοχή.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι υπό β.7.1 και β.7.2 ανωτέρω δη-

λώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο18 παρ.1 του Π.∆. 118/07). 

 

3. 

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

οι πάροχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους, από το οποίο 

θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκρι-

µένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για 

το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του 

αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου (που θα εγκρίνει και τη συµµετοχή 

στο διαγωνισµό) και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συµβολαιογραφικό 

έγγραφο. 

4. 

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τρο-

ποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο  

ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων 

του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόε-

δρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δε-

σµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 

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

των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

5. 

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ως άνω δι-

καιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Ειδικά όσον αφορά την 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µπορεί να εκδοθεί και να υποβληθεί  µία εγγυητική  επι-

στολή µε το άθροισµα των ποσών όλων των µελών της ένωσης (Υπόδειγµα 1 Παραρτήµα-

τος Γ). Σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικής από κάθε µέλος της ένωσης οι εγγυή-

σεις θα περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των µελών της ένωσης. 

 Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.. 
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∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για υποβολή δικαιολογητικών και εγ-

γράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα 

στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το 

χρόνο υποβολής και θεώρησής τους ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 

4250/2014. 

 
∆ιευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

� Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

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

���� Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

���� Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέ-

λος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

���� Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογια-

κών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 

 
Υποσηµείωση: 

� Μέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απογραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκδίδονται 

από τις αρµόδιες περιφερειακές ενότητες (τµήµατα Εµπορίου & Τουρισµού των ∆/νσεων Α-

νάπτυξης), µε ρητή µνεία της ηµεροµηνίας της απογραφής της Α.Ε. 

� Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής της Α.Ε., αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαιώ-

σεων είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

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 κοι-

νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν κα-

ταδικασθεί 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, 
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σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 

στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

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

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

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

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

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοι-

νωνικής ασφάλισης για το απασχολούµενο προσωπικό, όπως  και των προσώπων που εκ-

προσωπούν την εταιρεία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

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

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του δια-

γωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδο-

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

γελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσί-

ου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 
β. Οι αλλοδαποί 

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

καστικής 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 έ-

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

ρίπτωσης (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 

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

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

118/2007. 

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

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολου-

θούν 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 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρ-

θρου 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 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

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

ριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπι-

κών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώ-

νυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

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

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθά-

ρισης 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 µη-

τρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό 

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

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

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

εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

 
δ.  Οι Συνεταιρισµοί 

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

νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικη-

τικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόε-

δρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική από-

φαση, 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 

συνεταιρισµούς, 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. 

 
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην Ένωση. 

 

∆ιευκρινήσεις 

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

γραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρό-

ντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  

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

νων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 Π∆ 118/2007 από ένορκη βεβαίωση του υπό-

χρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

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

µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 

της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

� Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων 

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

µηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. 

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

νη 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 8 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  -  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προ-

ϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

1.  Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα και υπο-

χρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη µορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

2.  Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ στοιχείων 

του πρωτοτύπου και των άλλων αντιτύπων θα λαµβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του πρωτο-

τύπου. 

3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) των προσφορών 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 χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βα- 
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                                                      σικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας» 

- Αριθµός ∆ιακήρυξης :   07/2016         Αρ. Πρωτ. 37461/1730/26-04-2016 

- Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού :  20-05-2016      

και θα συνοδεύεται από  αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής προς την 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων (ή η εταιρεία) 

που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος 

(σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό 

από τους συµµετέχοντες στην ένωση/ σύµπραξη ή από τους εκπροσώπους όλων των µελών). 

Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισµένου τυχόν αντικλήτου.                

 
4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6, µε την έν-

δειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.  

5. Η τεχνική προσφορά υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην ο-

ποία θα δηλώνεται ότι τα προς προµήθεια είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρ-

τήµατος Α΄ της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,  µέσα 

στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

6. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφρα-

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

7. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και  οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

8. Σε περίπτωση που όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συµµετοχής, προϋποθέσεις συµµετο-

χής κ.λ.π.) δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυ-

τά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

     Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται στον κυρίως φάκελο 

της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
7.   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από το αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύ-

στερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου.  
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Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

9.  Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται. 

10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120)  

ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

11. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

12.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών. Μετά τη 

λήψη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώ-

νονται εκτός και αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχεια του διαγωνισµού εξυπηρετεί το 

δηµόσιο συµφέρον, οπότε καλούνται οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να επιλέξουν την παρά-

ταση της προσφοράς τους ή όχι. Ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν την προ-

σφορά. 

13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδε-

κτες. 

14. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µπο-

ρούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 

15. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση των παρ. 

1.ε και 3.5 του άρθρου 6 της παρούσης ή ο υπόχρεος δεν προσκοµίσει εγκαίρως ή προσηκό-

ντως κατά το στάδιο κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του 

άρθρου 7, εφαρµόζονται αναλόγως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆ 118/07. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά, πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα υποβάλουν στην Υπηρεσία, έγγραφα µε αποτελέσµα-

τα εργαστηριακού ελέγχου από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.) του Υπ. Υ-

ΠΟ.ΜΕ.∆Ι., είτε από εποπτευόµενο από το Κ.Ε.∆.Ε. εργαστήριο, είτε από διαπιστευµένο φορέα 

από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης ΑΕ (Ε.Σ.Υ.∆.) για δείγµα του προσφερόµενου προϊόντος. 

Ο παραγωγός και η κωδική ονοµασία των προς προµήθεια υλικών που θα προσφερθούν 

από κάθε εταιρεία, θα πρέπει να ταυτίζονται µε τα αναφερόµενα στα υποβληθέντα έγγραφα του 

Κ.Ε.∆.Ε. ή αντίστοιχου εργαστηρίου. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα δηλώνονται  από την εταιρεία που παράγει το υλικό. 

Για όσες από τις τεχνικές απαιτήσεις δεν µπορούν να πιστοποιηθούν από έγγραφο µε απο-

τελέσµατα εργαστηριακού ελέγχου από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.) του 

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ή αντίστοιχου εργαστηρίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, αρκεί η δήλωση της 

εταιρείας που παράγει το υλικό. Η αδυναµία πιστοποίησης θα προκύπτει από σχετικά έγγραφα.  
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Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών θα πρέπει εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότη-

τας κατά EN ISO 9000. 

Έγραφα και λοιπά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται σε χώρες του εξωτερικού θα πρέπει 

να συνοδεύονται από τεχνική µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

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 προσφορών 

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 απο-

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

ως εκπρόθεσµες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των συµµετασχόντων ή νοµίµων 

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 φύλ-

λο.  

     Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και 

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

νοποιηθεί 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 

τεχνικών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα της αξιολό-

γησης των τεχνικών προσφορών καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει. 

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

απόφαση του αρµοδίου οργάνου, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που  ο-

ρίζεται µε σχετική πρόσκληση.  

Εφόσον από τη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών και του ελέγχου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών δε συντρέχει περίπτωση απο-

κλεισµού κατά τα ανωτέρω, η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να προβεί στην ίδια συνεδρίαση 

ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζει η ίδια, στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των οι-

κονοµικών προσφορών ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και συντάσσοντας για το σκοπό 

αυτό πρακτικό γνωµοδότησης που υποβάλλει προς το αρµόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης 

ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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3.  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν α-

ποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

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

σης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης 

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

τήµατος. 

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

θεί το έργο, υποχρεούται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της έγ-

γραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρού-

σας, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 

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

περισσότερα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 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 κα-

θεξής. 

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

γητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

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

του άρθρου 6 της παρούσας ή ο υπόχρεος προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως ένα ή πε-

ρισσότερα από τα έγγραφα η δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας, η εγγύηση συµµε-

τοχής 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 πρακτι-

κού.   

 
ΑΡΘΡΟ 11 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η διάρκεια όλου του έργου, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, είναι  από την υπογραφή της 

σύµβασης έως την 31-12-2016.  

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
1. Η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ (€) . 

2. Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επί µέρους είδη.  

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Στην Οικονοµική Προσφορά θα αποτυπώνεται η τιµή ανά µονάδα µέτρησης κάθε είδους, 

για το σύνολο της ποσότητας του είδους, καθώς και η συνολική τιµή για όλα τα προς προ-

µήθεια υλικά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β . 

5. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ε-

κτός του ΦΠΑ. 
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6. Η συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται  υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

7. Η συµβατική αξία υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις και φόρο εισοδήµατος σε πο-

σοστό 4%. 

8. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Υπηρεσία και αποδίδεται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύ-

ουσες φορολογικές διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσό-

τητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 21 του Π.∆ 118/2007. 

Η ανωτέρω αύξηση των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 

τριάντα τοις εκατό (30 %), η δε αντίστοιχη µείωση  µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%), συµπερι-

λαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 

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

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

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

λαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό, µετά από απλή έγγραφη ειδοποί-

ηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι 

υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

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

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

 (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

 (ΙΙ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το δια-

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

έγγραφη ειδοποίηση. 

 (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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 (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 Ι. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

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

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. και συντάσσεται σύµφωνα µε το 

Υπόδειγµα Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 

β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακό-

λουθα:  

 (I) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την προς υλοποίηση 

προµήθεια. 

 (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

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

ρυξη). 

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

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

µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

 (2) ο αριθµός της διακήρυξης. 

 (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 (4) η ηµεροµηνία έκδοσής της. 

 (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 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του προσφέροντα από την Υπηρεσία. 

Η Εγγύηση συµµετοχής που αφορά διαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, ε-

πιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα 

σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφε-

ρόντων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από 

την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφ’ όσον έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή 

παραίτησης απ’ αυτά. 

 ΙΙ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

α. Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης (Υπόδειγµα ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β), το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογί-

ζεται ο ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
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γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 

ακόλουθα: 

 (Ι) Τον αριθµό της σχετικής προκήρυξης και την προς εκτέλεση εργασία 

 (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα κατ’ ανώτατο όριο, από τη λήξη της 

σύµβασης. 

4. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται το αργότερο ένα (1) µήνα µετά 

την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που  πε-

ριλαµβάνει τα εξής: 

α. Τα προς προµήθεια είδη 

β. Την ποσότητα 

γ. την τιµή 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά 

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

στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµ-

βασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώ-

θηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινο-

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

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

3. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβα-

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για την ανάθεση υπογράφεται 

σύµβαση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και τον ανάδοχο. 

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π∆ 

118/2007  έντυπο δε αυτής  επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 

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

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 

ή παραδροµών. 
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4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου 

και σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προς προµήθεια υλικά, συνολικά ή τµηµα-

τικά, στις ποσότητες που θα παραγγέλνονται κάθε φορά από την αρµόδια Υπηρεσία και µέσα στα 

χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Τόπος παράδοσης είναι η Πρέβεζα (σε απο-

θηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία), οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον α-

νάδοχο. 

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

υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να 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 - παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος 

από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί 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.     

 3. Η οριστική  ποσοτική, παραλαβή θα γίνει από επιτροπή µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών µε-

τά την οριστική παράδοση των ειδών ως ανωτέρω. 

 4. Η  υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της αποστολής για   εργαστηριακό έλεγχο ενός δείγµα-

τος του λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης στην ∆/νση κεντρικού εργαστηρίου δηµοσίων 

έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε   

Σε περίπτωση αποστολής του δείγµατος η λήψη του θα γίνει από την υπηρεσία µας, πα-

ρουσία του αναδόχου, τα δε  έξοδα για τον εργαστηριακό έλεγχο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 

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

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 19 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της σύµβασης γίνεται από την επιτροπή παραλαβής. 

Για τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοθέντων υλικών, κατά την κρίση της, µπορεί να αποστέλλει 

δείγµατα για εξέταση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Μετά την διαδικασία παραλαβής, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της 

και αποστέλλεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 
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ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

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

κυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
1. Υποχρεώσεις 

Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου θα γίνει κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να προ-

σκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης τα εξής: 

α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα προη-

γουµένως αναφερθέντα (άρθρο 15 της παρούσας) και µετά να υπογράψει τη σύµβαση. 

β. Αριθµό τηλεφώνου, φαξ και e-mail µε το οποίο θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µαζί του. 

2. Κυρώσεις 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης κληθεί κατά την προηγούµενη παράγραφο και δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο, αφού έχει καλέσει 

τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων µε απόφασή του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά 

τις παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του αναδόχου από την στο όνοµά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωµά του απ΄ 

αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

γ. Την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του ή την ανάθεση της προµήθειας σε βάρος του 

επίσης στους αµέσως από αυτόν µειοδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή σε άλλο ανάδοχο 

που θα αναδειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. 

δ. Τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης 

και της τιµής στην οποία το δηµόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατό να αναθέσει την κατακυρω-

θείσα προµήθεια, καθώς και κάθε άµεση ή έµµεση ζηµιά που θα προκύψει λόγω µη υπογραφής 

της σύµβασης. 

ε. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισµό του µειοδότη από τους διαγωνισµούς προµηθειών. 

3. Προσδιορισµός ζηµιάς 

Σε όσες περιπτώσεις η ζηµιά του δηµοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει αποτελεσµάτων 

διαγωνισµού, ο προσδιορισµός αυτής ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου κατά νοµό οργάνου, 

βάσει πάντως, κατά την κρίση αυτού του στοιχείου, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης, 

λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

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

λόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτικό της 
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επιτροπής παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζη-

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

Η πληρωµή του αναδόχου δύναται να πραγµατοποιείται τµηµατικά ή εφ’ άπαξ µετά την ορι-

στική παραλαβή του συνόλου των 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. 

 Ειδικά για τις ποσότητες των υλικών, δείγµατα των οποίων αποστέλλονται για εργαστηριακό 

έλεγχο, ο χρόνος πληρωµής θα είναι δέκα ηµέρες µετά την λήψη από την υπηρεσία των σχετι-

κών αποτελεσµάτων. 

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 παρακράτηση 

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 23 

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.  

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 24  
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

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

1. Το πλήρες κείµενο της αρ. 07/2016 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 ). 
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3. Περίληψή της θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Πρέβεζας. 

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

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:   «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                                                                          ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

 

                                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

(ανήκει στην αρ. 7 / 2016  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ  

  Για την προµήθεια του ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει  το ευρωπαϊκό πρότυπο   ΕΝ 1871 

¨Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – φυσικές ιδιότητες ¨  και συγκεκριµένα  οι κατηγορίες   LF 7 για τον 

παράγοντα φωτεινότητας  UVI για την επιταχυνόµενη  γήρανση UV και  BR2  για την επίδραση  ασφάλτου   

 Επιπλέον  το χρώµα πρέπει  να πληροί τα παρακάτω:  

- να αποτελείται από χρωστική , ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους  ακρυλικούς διαλύτες    

- όταν εφαρµόζεται  στο οδόστρωµα , να εξατµίζεται και να δίνει  σταθερό  υµένα  

- να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π . ΧΡ –1 τα οποία  

κατά την εφαρµογή  της  διαγράµµισης  ψεκάζονται  στον υγρό υµένα του χρώµατος  . 

-  να είναι ικανό να αποτρέπει  την πλήρη  κάλυψη  των µεγαλύτερων  σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να  εξασφαλίζει  στα σφαιρίδια τη µέγιστη  πρόσφυση  ώστε να  προκύπτει  λωρίδα  

διαγράµµισης  πολύ  ανθεκτική  στην γήρανση  και τη  φθορά . 

-  να είναι καλά αναµεµειγµένο , να µην κατακάθεται  και να µην συσσωµατώνεται  µόνιµα µέσα στο δοχείο  

µετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους  και να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην αρχική του 

κατάσταση . 

- όταν ξηραίνεται στην  επιφάνεια του  οδοστρώµατος , να δίνει  υµένα µε καλή  πρόσφυση , που δε 

µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του  µε την  επίδραση  της ηλιακής  ακτινοβολίας  , της κυκλοφορίας  

και της  παρόδου του χρόνου . 

- να εφαρµόζεται εύκολα  και  οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών . 

- να έχει περιεκτικότητα σε TiO2 >=13% k.β.  

To ποσοστό TiO2  στο χρώµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το  ASTM D1394 – αναγωγική µέθοδος JONES . 

- να έχει  ιξώδες 70-80 K.U ( KREBS UNITS)  

Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D562 

-να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) < 20 min.Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται   σύµφωνα µε το 

ASTM D711. 

- να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) >= 3 

   Η λεπτότης  κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1210 

 -να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανσης >50 kgr.                                        

- το χρώµα δεν πρέπει  να παρουσιάζει ρηγµατώσεις απολεπίσεις  η απώλεια πρόσφυσης όταν δοκιµάζεται 

όπως  περιγράφεται ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό  υµένα 127µ . πάνω σε πλακίδιο  λευκοσιδήρου διαστάσεων 

7,5 cm χ 12,5 cm και βάρους 1,6 έως  2,1 Kg/ m2 καλά καθαρισµένο µε διαλύτη . Ο υµένας  ξηραίνεται στους 

21 C-26 C σε οριζόντια θέση  επι 18ωρο , στη συνέχεια  θερµαίνεται σε πυριαντήριο  σε θερµοκρασία 55 C (+-

) 2 C επί 2ωρο , ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου  τουλάχιστον επι µισή ώρα και κάµπτεται γύρω από  

ξύλινη ράβδο διαµέτρου  12,5mm .  

- Το χρώµα  , δεν πρέπει  να παρουσιάζει  απώλεια πρόσφυσης , ξεφλουδίσµατα ή άλλες  αλλοιώσεις  εκτός  

µίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας  του , αταν δοκιµάζεται  ως ακολούθως  : 
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Το χρώµα εφαρµόζεται  µε υµενογράφο σε υγρό  υµένα  380µ. σε  καθαρό  γυάλινο  δοκίµιο . Ο υµένας 

ξηραίνεται  στους 21 C -26 C σε οριζόντια θέση  επι  72 ώρες . Το δοκίµιο  εµβαπτίζεται κατά το ήµισυ σε 

αποσταγµένο  νερό  σε θερµοκρασία  δωµατίου  για 18 ώρες ,αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί δίωρο και 

εξετάζεται . 

- Το χρώµα ‘όταν ψεκάζεται  σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή  αλουµινίου  και σε πάχος υγρού υµένα  

περίπου 400µ. πρέπει να δίνει  υµένα  ο οποίος  να ξηραίνεται και να  προκύπτει  επιφάνεια  λεία , 

οµοιόµορφη , χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα και οποιοδήποτε άλλη  ασυνέχεια  .Το  χρώµα δεν  πρέπει  να 

παρουσιάζει  ,ραβδώσεις ή διαχωρισµό  όταν  ψεκάζεται  σε καθαρό γυαλί.   

- Η δοκιµή της  αποθήκευσης θα γίνεται  σύµφωνα µε το ASTM D1309 και πρέπει να είναι >= 6 

Το ΚΕ∆Ε προς το παρόν  δεν έχει  τον απαιτούµενο  από την  ΕΝ 1871 εξοπλισµό για την δοκιµή αυτή , η δε 

εναλλακτική  λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 µηνών ) είναι πρακτικά αδύνατη για την εµπρόθεσµη 

διεξαγωγή του  διαγωνισµού . 

Ως προς την δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 

799 τ. Β /9-11-84) και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 του ¨Τεύχους Οδηγιών κατασκευής 

διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο  χρώµα  έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι  που δεν  προβλέπονται  στο ΕΝ 1871 , θεωρούνται αναγκαίοι  δεδοµένου ότι δεν γίνονται 

οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 Επιδόσεις  διαγραµµίσεων οδών (τεχνικά 

χαρακτηριστικά ) . 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού 

Χηµείου  του Κράτους , εφόσον  πρόκειται  για παρασκεύασµα  που ταξινοµείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, 

σύµφωνα µε την Απόφαση ΑΧΣ 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) Περί επικινδύνων  παρασκευασµάτων ¨ και το 

Παρ/µα Ι της Απόφασης ΑΧΣ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/20-9-94) «Περί επικίνδυνων ουσιών» θα  επισηµαίνεται µε 

τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις   R: R 11 πολύ 

εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέετε και τις  τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις   S :  

S16 µακρυά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα   

S25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια  

S29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση   

S33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων   

Επίσης  το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από « δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το σύστηµα ειδι-

κής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 

Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 

 

      ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 

      Για την προµήθεια των γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρό-

τυπο ΕΝ 1423 ¨Υλικά επίπασης, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και µείγµατα αυτών¨  και κατά τα 

λοιπά και η Π.Τ.Π. ΧΡ-1  (σε ότι αφορά µόνο τα γυάλινα σφαιρίδια)                                                                                               

 Πρέπει να είναι διαφανή, καθαρά, από άχρωµο γυαλί, λεία, κατάλληλου σχήµατος, να µην περιέχουν φυσαλί-

δες αέρος και να είναι κατάλληλα συσκευασµένα ώστε να µην εκτίθενται σε υγρασία. 
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Θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σύµφωνα µε τα πρότυπα κοκκοµετρική διαβάθµιση, ενώ το 80% της συ-

νολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη επίπλευσης 

όπως θα βεβαιώνεται και από υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού.  

                                                                                                 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

       Για τα προσφερόµενα είδη πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά απαραίτητα η χώρα προέλευσης και κα-

τασκευής τους, το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόµενα είδη, καθώς και ο τόπος εγκατάστα-

σής του.  

       Τα ακρυλικά χρώµατα διαγράµµισης θα πρέπει να παραδοθούν σε συσκευασίες των 25 κιλών. 

        Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται µε σχετικά έγγραφα µε τα αποτελέσµατα εργαστηριακού ε-

λέγχου δειγµάτων από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και µε τα ανάλογα 

πιστοποιητικά ποιότητας για την εταιρεία. 

       Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα παραπάνω έγγραφα  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.    

 
 

Πρέβεζα,  14-04-2016 Πρέβεζα,  14-04-2016 Πρέβεζα,  14-04-2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρ/νος 

της ∆.Τ.Ε. ΠΕ Πρέβεζας 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

  

Αγαθάγγελος Καλτσίδης ∆ηµήτριος Κρητικός Κων/νος Κατσιµπόκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
(ανήκει στην αρ.  7/ 2016  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  20-05-2016 της Περιφέρειας Ηπείρου - 

Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 7 / 2016), µε τίτλο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης 

επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας».  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                           

(Κιλά) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  
ΛΙΤΡΟ  

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ                               

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

    

    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς  Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ   

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

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπι-
φύλακτα. 

Η προσφορά  ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 
                      Πρέβεζα, ……………..………. 2016 
 
                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

(ανήκει στην αρ.  7 /  2016  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 
 

Ι.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
            

Σ Υ Μ ΒΑ Σ Η  

για την προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου  

Π.Ε. Πρέβεζας 

 
 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: ………………….), Αντιπεριφε-

ρειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη 

Περιφέρεια Ηπείρου –Π.Ε. Πρέβεζας µε ΑΦΜ:…………………, ονοµαζόµενη εφεξής στην παρού-

σα σύµβαση "Φορέας"  και  

2. Ο …………………..,  ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Προµηθευτής".    

Έχοντας υπόψη: 

α. Την   αρ. 7/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης επαρχι-

ακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας» 

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

την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 
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 χρωµάτων για τη διαγράµµιση του επαρχιακού και 

βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, µε 

τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΜΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

(ΚΙΛΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ                             

( Χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. 
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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 

31-12-2016. 

 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προς προµήθεια υλικά, στις ποσότητες που 

θα παραγγέλνονται κάθε φορά από την αρµόδια Υπηρεσία.  

Ο χρόνος και ο τόπος της παράδοσης των υλικών που θα απαιτούνται, θα καθορίζονται 

από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οι δε σχετικές δαπάνες µετα-

φοράς τους θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη των υλικών για οποιονδήποτε λόγο.  

 

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. Ο ποιοτικός έλεγχος, κατά την κρίση 

της επιτροπής, γίνεται µε µακροσκοπική ή εργαστηριακή εξέταση.  

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 προβλεπόµενα 

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

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,  τµη-

µατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας ή συνολικά µετά την ολοκλήρωσή της, κατά την 

απόλυτη κρίση της Π.Ε. Πρέβεζας, ακολουθούµενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 
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118/2007, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαι-

τούµενων από το νόµο δικαιολογητικών.  

Η πληρωµή της αξίας των ειδών υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις οι οποίες βαρύ-

νουν τον προµηθευτή. 

Στο 100% της αξίας των ειδών θα γίνεται  παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% (άρθρο 24 

του Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ο Φ.Π.Α που αναλογεί στη συµβατική αξία θα καταβάλλεται από τον προµηθευτή στο ∆η-

µόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες ειδικές διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν µέρη 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.  

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 σύµ-

βασης, 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.  
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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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