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ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της
προμήθειας επίπλων και συγκεκριμένα καθισμάτων εργασίας για τα
γραφεία της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόμων, όπως αυτές ισχύουν:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. 139 / Α / 27-6-1997) «Κύρωση της
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών».
Την παράγραφο Β του άρ. πρώτου του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ.
107 Α / 9-5-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013".
Τον Ν. 4270 / 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 / 85 / ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α / 28-6-2014).
Το Π.Δ. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α / 5-8-2016).
Τον Ν. 3871 / 2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(Φ.Ε.Κ. 141 Α / 17-8-2010).
Τον Ν. 2859 / 2000 (ΦΕΚ 131 Α / 28-6-2006) «Κύρωση Κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
Το Π.Δ. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 5-6-2003) «Προσαρμογή
της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 / 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Το άρ. 68 § 1 περ. α'-στ', § 3 και § 4 του Ν. 3863 / 2010 (Φ.Ε.Κ.
115 Α / 15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» - (Βλ. και Ν. 4387 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 85 / Α / 12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος»).
Τον Ν. 3419 / 2005 (ΦΕΚ 297 Α / 6-12-2005) «Γενικό Εμπορικό
Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
Τον Ν. 2328 / 1995 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
(Φ.Ε.Κ. 159 Α / 3-8-1995), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372 / 1996
«Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 29 Α / 28-2-1996) και το άρθρο 14 του Ν. 2414 / 1996 «Εκσυγχρονισμός των
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 135 Α / 25-6-1996),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82 / 1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
(Φ.Ε.Κ. 66 Α / 11-4-1996), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ. 8 § 4 εδ. τελ. του
Ν. 3310 / 2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 30 Α / 1-21005) και του άρ. 8 του Ν. 3414 / 2005 «Τροποποίηση του ν. 3310 / 2005 "Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 279 Α / 10-11-2005) αλλά και του Ν. 4412 / 2016
(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει.
Την υπ’ αρ. 1108437 / 2565 / ΔΟΣ / 15-11-2005 Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ. 1590 Β / 15-11-2015).
Τον Ν. 4205 / 2013 (άρ. 9) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 242 Α / 6-11-2013)
Την υπ’ αρ. 20977 / 2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1673 / Β / 23-8-2007)
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν. 3310 / 2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414 / 2005».
Τον Ν. 3021 / 2002 «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού»
(Φ.Ε.Κ. 143 Α / 19-6-2002).
Τον Ν. 3979 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 138 Α / 16-06-2011) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με τον Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α / 19-07-2018)
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. » [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]) και ισχύει.
Τον Ν. 4071 / 2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση Οδηγίας 2009 / 50 / ΕΚ»

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

(Φ.Ε.Κ. 85 Α / 11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016
(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει.
Τον Ν. 2503 / 1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
107 Α / 30-5-1997).
Το Π.Δ. 30 / 1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
(Φ.Ε.Κ. 21 Α / 2-2-1996), όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016
(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει.
Το Π.Δ. 133 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 81320 +
77909 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 4302 Β / 30-12-2016) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει.
Το άρθρο 63 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 / Α / 14-4-2014)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρ. 41 του Π.Δ. 173 / 1990 [που όμως με τη δημοσίευση και εφαρμογή του
Π.Δ. 394 / 1996 (Φ.Ε.Κ. 266 / Α / 4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» έπαυσε
να ισχύει], και του άρ. 42 της υπ’ αρ. 11389 / 1993 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών
(«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Φ.Ε.Κ. 185 Β / 23-3-1993,
διόρθωση σφάλματος στο τ. 550 Β / 1993).
Τον Ν. 4250 / 2014 (άρ. 1) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74 Α /
26-3-2014).
Το άρ. 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28 / 2015 (Φ.Ε.Κ. 34 Α /
23-3-2015) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία".
Το Π.Δ. 456 / 1984 (Φ.Ε.Κ. 164 Α / 24-8-1984) "Αστικός
Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος".

Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :
1.

Την υπ’ αρ. 243/12-11-2018(ΑΔΑ:6ΑΖΗ7ΛΛ-037) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αρ. 33 / 08-03-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΕΡ7ΛΛ-ΛΨ0) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών έτους 2018 της
Π.Κ.Μ.», όπως ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αρ. οίκ. 30140 (386) / 27-1-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Οργάνωσης &
Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή
Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο
της Γενικής Δ/νσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και
Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 335 Β / 8-2-2017).
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 599486/2905/26-11-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ004069162) Πρωτογενές Αίτημα
της υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε Χαλκιδικής , για την απευθείας

ανάθεση της προμήθειας επίπλων και συγκεκριμένα καθισμάτων εργασίας για τα γραφεία της
Π.Ε. Χαλκιδικής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών.
5. Την υπ’ αρ. 3205/2018 (ΑΔΑ ΩΤΑ07ΛΛ-922) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την υλοποίηση της ανάθεσης.
6. Την υπ’ αρ. 160 (ΑΔΑ 60ΔΘ7ΛΛ-ΕΨ6 & ΑΔΑΜ 19REQ004297084) Πράξη Ανάληψης
Υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, με χρέωση του
φορέα 07.0721 και Κ.Α.Ε. 1711.01

Γ. Την ανάγκη για απευθείας ανάθεση (άρ. 118 του Ν. 4412 / 2016) της προμήθειας
επίπλων και συγκεκριμένα καθισμάτων εργασίας για τα γραφεία της Π.Ε. Χαλκιδικής,
συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού μέχρι

δύο χιλιάδες

ευρώ

(2.000,00€),

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία
απευθείας ανάθεσης - με σφραγισμένες προσφορές - για την προμήθεια επίπλων και
συγκεκριμένα καθισμάτων εργασίας για τα γραφεία της Π.Ε. Χαλκιδικής, συνολικού
εκτιμώμενου προϋπολογισμού μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του υπό
ανάθεση αντικειμένου, ενώ για το παραδεκτό των προσφορών απαιτείται αυτές να αφορούν
το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και του χρόνου ισχύος της Σύμβασης που θα
υπογραφεί.

***
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τίτλος και αντικείμενο
C.P.V.
Αναθέτουσα Αρχή

Προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα καθισμάτων
εργασίας για τα γραφεία της Π.Ε. Χαλκιδικής
39100000-3
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100

Είδος Διαδικασίας

Α.Φ.Μ. : 997612598, Δ.Ο.Υ. : Ζ' Θεσ/νίκης
 Ανοικτή (άρ. 27 § 1 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016),
 Μειοδοτική, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Σύμφωνα με το άρ. 118 του Ν. 4412 / 2016.
281602/1296
Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων

Αριθμός Πρόσκλησης
Φορέας για τον οποίο προορίζεται η
ανάθεση.
Τόπος υποβολής προσφοράς.

Πόρων της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 56

Χρόνος υποβολής προσφορών, μετά τον

(Τμήμα Προμηθειών).
Από την ημερομηνία της Πρόσκλησης μέχρι τις

οποίο οι προσφορές αποκλείονται

14-05-2019 (ώρες κατάθεσης 08:00’ - 10:00’), ή

αυτεπαγγέλτως ως εκπρόθεσμες.

ταχυδρομική αποστολή, η οποία θα έχει
παραληφθεί εντός της προθεσμίας.
14-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’.

Χρόνος αποσφράγισης & ελέγχου
προσφορών.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης
Ημέρες ισχύος προσφορών
Διάρκεια Σύμβασης

Μέχρι 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του αντικειμένου.
120 ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της

διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.
- Από την ανάρτηση της Σύμβασης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και μέχρι την παραλαβή των

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής

αντικειμένων και όχι πέραν της 31/12/2019
Δεν απαιτούνται.

και καλής εκτέλεσης
Παροχή πληροφοριών

1)

Για τους όρους της Διακήρυξης: Νεκτ.
Μαυρομουστάκης, Διοικητήριο, 1ος όροφος,
γραφείο 56, τηλ. 2371351483, fax
2371351292, e-mail od10@halkidiki.gov.gr

ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να συμμετάσχουν (άρ. 25 του Ν. 4412 / 2016) φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (άρ. 19 του Ν. 4412 / 2016),
κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί που υποβάλλον κοινή προσφορά, που όλα αυτά δραστηριοποιούνται
στο πεδίο του συγκεκριμένου αντικειμένου και είναι εγγεγραμμένα στα οικεία εμπορικά ή
επαγγελματικά μητρώα.
1) Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται στη διαδικασία ανάθεσης από μέλος του Δ.Σ. ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε., οι Ε.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από τον
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι συνεταιρισμοί
εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους.

2) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης στο οποίο πρέπει να
αναγράφεται ρητά ότι η εκπροσώπηση αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης (με
αναγραφή του αριθμού και του τίτλου της).
3) Δυνατότητα ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά οποιονδήποτε
τρόπο (υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται.
4) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων (άρ. 78 του Ν. 4412 / 2016), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών που ισχύουν και για τον υποψήφιο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται εντός ενιαίου σφραγισμένου φακέλου - προσωπικά από τον
υποψήφιο ανάδοχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του - και είναι συντεταγμένες στην
ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος φάκελος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται αμέσως παρακάτω. Κάθε
ενιαίος φάκελος προσφοράς λαμβάνει αριθμό Πρωτοκόλλου, ενώ σημειώνεται επ' αυτού και η ώρα
παραλαβής του. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών,
για το εμπρόθεσμο της υποβολής δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα
του Ταχυδρομείου αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος, εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας του ιδίου ή της
επιχείρησής του, αναγράφει υποχρεωτικά και τα κατάλληλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι : αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα ότι η
αποδεικνυόμενη ενημέρωσή του με αυτά τα μέσα πληροί τους όρους του Νόμου.
Σε περίπτωση κατάθεσης πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, το γεγονός αυτό θα
πρέπει να αναγράφεται ρητά στον φάκελο. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις ή
σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Οι Προσφορές πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Να είναι δακτυλογραφημένες και συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα.

Β) Να μην έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα.
Γ) Να ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από την
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η ισχύς των Προσφορών δύναται να
παραταθεί (άρ. 97 § 4 του Ν. 4412 / 2016).
Δ) Να μην περιέχουν αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή αίρεση
ή προϋπόθεση που παρεκκλίνει από τις προδιαγραφές της παρούσας. Τυχόν παραπομπή σε
γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του υποψηφίου αναδόχου δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ε) Να αφορούν το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο
Παράρτημα 2 της παρούσας, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΣΤ) Να περιέχουν ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου ότι θα βρίσκεται στη διάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της
Σύμβασης, ασχέτως του μέρους του αντικειμένου που θα υλοποιηθεί τελικά.
Ζ) Να περιέχουν ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
ανάδοχος : α) θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που περιγράφονται στο
άρ. 18 § 2 και στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412 / 2016 και αφορούν την
εν γένει περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, β) δεν θα ενεργήσει
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, και γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Η) Σε περίπτωση σύμπραξης, οι Προσφορές υπογράφονται από τους εκπροσώπους όλων όσων
συμπράττουν (άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016).
Κάθε υποψήφιος, με μόνη την συμμετοχή του στη διαδικασία ανάθεσης, τεκμαίρεται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας.
Μετά την υποβολή της προσφοράς και την λήξη του χρόνου υποβολής Προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται μόνον εγγράφως. Από τις
διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δυο σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι, με
τους τίτλους "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Στον
ενιαίο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου.
β. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
γ. Ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης.
δ. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.
στ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης.
Α) Στον φάκελο με τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποβάλλονται τα εξής:
1) Προσφορά (σύμφωνα με το άρ. 2).
2) Υπεύθυνη Δήλωση (άρ. 79 § 2 του Ν. 4412 / 2016, αντίστοιχη αυτής του άρ. 8 § 4 του Ν. 1599 /
1986, όπως εκάστοτε ισχύει), χωρίς υποχρέωση για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην
οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι:
Α) Αναγράφουν τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν (αναθέτουσα
Αρχή,

αριθμό

Πρόσκλησης,

τίτλο

Πρόσκλησης,

ημερομηνία διαδικασίας

ανάθεσης

(αποσφράγισης και ελέγχου).
Β) Δηλώνουν ότι :
α) Γνωρίζουν όλους τους όρους της Πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και
επίσης δεσμεύονται να μην ενεργήσουν κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό,
τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης,
β) Η προσφορά τους είναι απολύτως σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές της
Πρόσκλησης, ενώ τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή,
γ) Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης (αποσφράγισης και ελέγχου), και επίσης
αποδέχονται την τυχόν παράτασή της για μέχρι επιπλέον 120 ημέρες,
δ) Έχουν αναγνωρίσει την Ελληνική γλώσσα ως τη μοναδική γλώσσα η οποία θα
χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της διαδικασίας, και το Ευρώ ως το μοναδικό νόμισμα
που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό και την πληρωμή της αμοιβής τους,

ε) Θα βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα στιγμή και για ολόκληρο
το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης.
στ) Θα τηρήσουν απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που περιγράφονται στο άρ.
18 § 2 και στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412 / 2016 και αφορούν την
εν γένει περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία,
ζ) Σε περίπτωση σύμπραξης, επιπλέον ότι δεν συμμετέχουν (ο καθένας από τους
συμπράττοντες ξεχωριστά), άμεσα ή έμμεσα, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, με
περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).
η) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε.
2016 / 679] - δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων με όποιον τρόπο ορίζει η
σχετική Νομοθεσία (λ.χ. ανάρτηση στην "Διαύγεια" και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., αποστολή για
έλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή, κ.λπ.). Στα δεδομένα αυτά ανήκουν κυρίως: το
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία επιχείρησης, η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης, τα
στοιχεία επικοινωνίας, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ., το αντικείμενο και το ποσό της ανάθεσης,
καθώς και όσα στοιχεία αναγράφονται στις υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και στα
τιμολόγια, καθώς και σε δημόσια έγγραφα που πρέπει εκ του Νόμου να δημοσιευθούν στο
πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης.
Γ) Δηλώνουν ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν.
Γραμ. Εμπορίου) για αποκλεισμό τους από διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου ή των
Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412 / 2016.
β) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της υποψήφιας επιχείρησης.
Δ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για άμεση και προσήκουσα προσκόμιση όποιων επιπλέον
δικαιολογητικών τούς ζητηθεί, σύμφωνα με το άρ. 79 § 5 του Ν. 4412 / 2016.
Ε) Δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης.
Β) Στον φάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται

η οικονομική

προσφορά, με το σχετικό Υπόδειγμα (Παράρτημα 3 της παρούσας), που πρέπει να αφορά το
σύνολο του ανατιθέμενου αντικειμένου (όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας)
και να είναι σταθερή, τόσο για το σύνολο του αντικειμένου όσο και για το σύνολο του χρόνου
ισχύος της Σύμβασης, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή προσφοράς αναγράφεται στην
προσφορά ολογράφως και αριθμητικώς, ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δυο
αναγραφών υπερισχύει η ολόγραφη. Αοριστία ή τυχόν ρήτρα αναπροσαρμογής οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων

κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (βλ. άρ. 8 της
παρούσας), δεν συμπεριλαμβάνεται όμως ο Φ.Π.Α. (άρ. 95 § 5 περ. α' του Ν. 4412 / 2016). Οι
προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ΔΕΝ απαιτούνται.
Όσα έγγραφα συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο, υπογράφονται από αυτόν (σε
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του), ενώ δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του (άρ. 1 του Ν. 4250 / 2014).
Για ενώσεις και οι κοινοπραξίες εφαρμόζεται το άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης από τους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σε εύλογη
προθεσμία οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρινιστικά έγγραφα, όταν αυτό απαιτείται για την
αρτιότερη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται εγγράφως,
ενώ η αποστολή των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 14-05-2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ., στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα στο γραφείο του
Τμ. Προμηθειών (γρ. 56).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τα άρ. 88 § 1 και 102 του Ν.
4412 / 2016, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους. Η μη πλήρης συμμόρφωση του
υποψήφιου αναδόχου οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς του.
Ισότιμες θεωρούνται οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με τους γενικούς και ειδικούς όρους
της Πρόσκλησης και έχουν την ίδια ακριβώς συνολική τιμή (για το σύνολο του αντικειμένου). Σε
περίπτωση ισοτιμίας γίνεται κλήρωση (άρ. 90 του Ν. 4412 / 2016).
Η ύπαρξη μιας μόνον έγκυρης Προσφοράς (είτε επειδή θα έχει υποβληθεί εξαρχής ως
μοναδική είτε επειδή θα έχει απομείνει ως η μοναδική έγκυρη από περισσότερες υποβληθείσες) δεν
αποτελεί εμπόδιο για την συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση του αντικειμένου (άρ. 117 § 3
εδ. β’ του Ν. 4412 / 2016).

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος είναι δημόσια και γίνονται από το Τμ. Προμηθειών με την
παρακάτω διαδικασία :
Αφού μονογραφηθεί ο καθένας κυρίως φάκελος (κατά τη σειρά της πρωτοκόλλησης των
φακέλων), αποσφραγίζεται, μονογράφονται οι (υπο)φάκελοι που εμπεριέχονται σε αυτόν, και στη
συνέχεια αποσφραγίζονται με την εξής σειρά: πρώτα οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής
και ακολούθως των οικονομικών προσφορών. Κάθε έγγραφο μονογράφεται κατά φύλλο. Μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου του περιεχομένου καθεμιάς κατηγορίας φακέλων (π.χ. όλων των
φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής) αποφασίζεται το αν και ποιοι φάκελοι είναι πλήρεις
και σύμφωνοι με τους όρους της Πρόσκλησης. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών
προσφορών πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους φακέλους
των δικαιολογητικών συμμετοχής (άρ. 117 § 4 του Ν. 4412 / 2016) και αφορά μόνον τους
υποψηφίους των οποίων οι φάκελοι έγιναν αποδεκτοί.
Σε περίπτωση που η διαδικασία ελέγχου δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα (ώρα 15:00’), η
ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία ανακοινώνεται προφορικά στους
παρόντες υποψηφίους, δίχως να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των απόντες υποψηφίους.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης και ελέγχου κατά τα ανωτέρω,
συντάσσεται εισήγηση που αποστέλλεται (μαζί με τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων
αναδόχων) στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση.
Η Οικονομική Επιτροπή, κρίνοντας την κατά τα ανωτέρω εισήγηση, διατηρεί το δικαίωμα
να αποφασίζει (με ενιαία για το σύνολο της διαδικασίας) ελεύθερα τα εξής:
Α) Κατακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης (μόνον για ολόκληρο το υπό ανάθεση αντικείμενο).
Β) Ματαίωση της διαδικασίας (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016) και επανάληψή της, με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης, ή εφαρμογή των διαδικασιών είτε του άρ. 26
§ 6 είτε του άρ. 32 του Ν. 4412 / 2016 (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους), σύμφωνα με το
άρ. 106 §§ 1 περ. α’ και 4-5 του ίδιου Νόμου.
Γ) Ματαίωση ή ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας, χωρίς περαιτέρω ενέργειες, αν η Π.Ε.Χ. δεν
χρειάζεται πλέον το υπό ανάθεση αντικείμενο, ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου
συμφέροντος που επιβάλλουν τη λήψη ανάλογης απόφασης (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016).
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξέλιξης της διαδικασίας ανάθεσης, οι υποψήφιοι
ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για τον λόγο αυτό.

Εξάλλου, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει (με τη μορφή επικύρωσης των σχετικών
Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Π.Ε.Χ.) και για την αποδοχή ή την
απόρριψη των ενστάσεων που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης ενημερώνονται εγγράφως και με κάθε
νόμιμο μέσο για την εξέλιξή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ. 2 της παρούσας, στο άρθρο 21
§ 5 του Ν. 4412 / 2016 και το άρ. 5 του Ν. 2690 / 1999 «Επικύρωση Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α / 9-3-1999).

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας και την αποδεικνυόμενη ενημέρωση του αναδόχου για την κατακύρωση σε αυτόν, ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης (άρ. 105 § 4 του Ν. 4412 /
2016).
Προσερχόμενος για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει τα εξής έγγραφα:
1) Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
υποβάλλει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τού ή των προσώπων που το διοικούν και το
εκπροσωπούν νόμιμα.
2) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν : α) η εγγραφή στο ανάλογο επαγγελματικό ή
εμπορικό Μητρώο και η διατήρηση της εγγραφής μέχρι τον χρόνο υποβολής του
Πιστοποιητικού, και β) το ειδικό επάγγελμά του (προκειμένου για φυσικό πρόσωπο) ή το
ειδικότερο αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (προκειμένου για νομικό
πρόσωπο).
3) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία υποβολής τους είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές (για κύρια
και επικουρική ασφάλιση) και φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση μη τήρησης των
υποχρεώσεων αυτών, παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του
αναδόχου, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα οι προϋποθέσεις του άρ. 73 § 3 περ. α' ή β' του
Ν. 4412 / 2016.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία, για την ασφαλιστική ενημερότητα ισχύουν και τα
εξής:

Α.Ε.: Προσκομίζει πιστοποιητικά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, μόνον
όμως εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τού Π.Δ. 258 / 2005, ήτοι αυτά είναι μέτοχοι κατά
ποσοστό 3% τουλάχιστον, οπότε είναι υποχρεωμένη να τα ασφαλίσει στον Ο.Α.Ε.Ε. .
Ο.Ε.: Προσκομίζει πιστοποιητικά για όλα τα μέλη της.
Ε.Ε.: Προσκομίζει πιστοποιητικά μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη της.
Ε.Π.Ε.: Προσκομίζει πιστοποιητικά των διαχειριστών της.
4) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης του αναδόχου (π.χ. νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία,
συνεταιρισμός κ.λπ.), έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του για την
υπογραφή της συγκεκριμένης Σύμβασης.
5) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
συνυποβάλλει έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών (άρθρο 78 § 1 του Ν. 4412 / 2016). Η ως
άνω δέσμευση μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και των
τρίτων, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί, ή από οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο αποδεικτικό μέσο.
6) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΔΕΝ απαιτείται.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει καθόλου ή εμπροθέσμως, ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρ.
3 της παρούσας ή που θα του ζητηθούν εν όψει της υπογραφής της Σύμβασης, ή αν υποβάλει ψευδή
ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει τη ρύθμιση του άρ. 103 § 2 του Ν.
4412 / 2016 και - σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσει τη ρύθμιση αυτή ή την χρησιμοποιήσει
χωρίς αποτέλεσμα - η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή και ο αρχικός ανάδοχος απορρίπτεται (με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Αν κανένας
από τους υποψηφίους αναδόχους δεν ανταποκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και
απορριφθούν όλοι, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το δε έγγραφο που υπογράφεται έχει αποδεικτικό μόνο
χαρακτήρα (άρ. 105 § 5 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016). Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το
περιεχόμενο της Σύμβασης, το κείμενό της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτη
στηρίζεται, εκτός της περίπτωσης κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η Σύμβαση ισχύει μέχρι την παραλαβή των αντικειμένων και όχι πέραν της 31/12/2019 .

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ενστάσεις - μαζί με όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται ο ενιστάμενος -υποβάλλονται
εγγράφως, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρ. 127 του Ν. 4412 /
2016, στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Χ. (Διοικητήριο, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, 1ος όροφος, γραφ.
56, αρμόδιος υπάλληλος Ν. Μαυρομουστάκης).
Η προθεσμία ένστασης κατά Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής είναι πέντε (5) ημερών από
την ημέρα της κοινοποίησης της Πράξης στον υποψήφιο ανάδοχο.
Οι ενστάσεις κρίνονται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων της Π.Ε.Χ., η οποία
συντάσσει Πρακτικό (με γνωμοδοτικό χαρακτήρα) που επικυρώνεται με Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Τέλος, σύμφωνα με το άρ. 127 § 2 εδ. β', για το παραδεκτό οποιασδήποτε εκ των παραπάνω
ενστάσεων απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσοστού 1% επί
της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται
στον Κ.Α.Ε. 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην χρησιμοποιήσει τη Σύμβαση, είτε για ολόκληρο είτε
για μέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόμη και για ολόκληρο ή μέρος από το συμβατικό της
αντικείμενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις
ανάγκες της από άλλους φορείς του Δημοσίου ή από δωρεές.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση της Σύμβασης κατά τη διάρκειά
της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν θα
παραβιάζει τις ρυθμίσεις του άρ. 132 § 4 του Ν. 4412 / 2016.
Κατά τη διάρκεια της παραλαβής των αντικειμένων μπορεί - κατά την κρίση της
Επιτροπής Παραλαβής - να πραγματοποιηθεί έλεγχός τους, ενώ ο ανάδοχος δεν δικαιούται να
προβάλει αντιρρήσεις για τη διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει
μη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα, αυτή καταγράφεται αιτιολογημένα στο Πρακτικό
Παραλαβής, και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί άμεσα και χωρίς οποιαδήποτε
επιβάρυνση για την Π.Ε.Χ. . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις από το Νόμο, την
παρούσα και τη Σύμβαση υποχρεώσεις του, η τελευταία καταγγέλλεται μονομερώς από την
Αναθέτουσα Αρχή με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες, που περιγράφονται παρακάτω (άρ. 9).
Τέλος, η εκχώρηση ή μεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύμβασης ή μέρους της
από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο, καθώς και η υπεργολαβία, απαγορεύεται και οδηγεί σε
δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας εκ μέρους της Π.Ε.Χ. και στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων
εις βάρος του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η συνολική δαπάνη (μέχρι 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και
ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 1711.01.
Υπογραμμίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσού ανώτερου
του εγκεκριμένου, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευμένο ποσό.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής &
Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., αφού
πρώτα θα έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρ. 200 του Ν.
4412 / 2016 και που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος και η υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 8-4-1998 (Φ.Ε.Κ. 431 Β / 1998) Απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής (άρ. 200 § 4 του Ν. 4412 / 2016) :
1.

Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο),

2.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,

3.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

4.

Πρωτόκολλο Παραλαβής.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής:

1. Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 375 § 7 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία κράτηση επιβαρύνεται με
το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

2. Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Συμφωνίας - Πλαισίου (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 350 § 3 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Α.Ε.Π.Π.
3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται φόρος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του
τιμολογίου αγοράς. (Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων).
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η Π.Ε.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση και να επιφέρει τη
λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει
κυρώσεις με τη μορφή προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), σε περίπτωση που εκείνος, χωρίς
υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας στην
εκπλήρωσή τους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με μοναδική εξαίρεση την αποδεικνυόμενη
ανωτέρα βία.
Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις:
1) Επανειλημμένη παράβαση των όρων της Σύμβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα των
παρεχόμενων αντικειμένων ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύμβασης.
2) Εκχώρηση ή μεταβίβαση της Σύμβασης ή μέρους του αντικειμένου της ή υπεργολαβία από τον
ανάδοχο σε τρίτον.
3) Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή συμπαράσταση, εταιρική λύση
και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή αναγκαστική διαχείριση της εταιρίας του ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
4) Έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για αδίκημα
σχετιζόμενο με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
5) Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης
της Αναθέτουσας Αρχής στον ανάδοχο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τάξει
προθεσμία συμμόρφωσης στον ανάδοχο, σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και

είναι εφικτό και σκόπιμο, οπότε η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται την αυτόματη
πλέον λύση.
Μετά την καταγγελία και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με κάθε νόμιμο μέσο,
αυτός υποχρεούται να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω δραστηριότητας που
σχετίζεται με την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ενώ η Π.Ε.Χ. αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού προς τον ανάδοχο μέχρι την εκκαθάριση των αμοιβαίων υποχρεώσεων.
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για κάθε
επιπλέον ζημία που υπέστη εξαιτίας της συμπεριφοράς του, μέχρι του ανώτατου ποσού του
συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα της Σύμβασης.
Κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου κυρώσεις, ο ανάδοχος
δικαιούται να υποβάλει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 205 του Ν. 4412 / 2016.
Τέλος, κατά του έκπτωτου αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός αποκλεισμός
που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύμφωνα με το άρ. 203 § 3 εδ. τελ. του ίδιου
Νόμου.
***
Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Πρόσκληση θα διέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νομοθεσία, ενώ συμπληρωματικά εφαρμόζονται
και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016).
Τέλος, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί
φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δυο (2) μηνών από την
εμφάνιση της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει θα λύνεται από
το καθ’ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο του Πολυγύρου (ή της Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο
Δικαστήριο στον Πολύγυρο), σύμφωνα με το ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο.
***
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε.Χ.
Πολύγυρος, 06-05-2019
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής

Ιωάννης Γιώργος

Ακολουθούν τα εξής Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Πρόσκλησης :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ: Καθίσματα γραφείου εργονομικά σχεδιασμένα με μηχανισμούς σύγχρονης τεχνολογίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Υψηλή πλάτη
2. Συγχρονισμένος μηχανισμός αυτόματης ρύθμισης
3. Ενσωματωμένο σύστημα ολίσθησης
4. Ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια
5. Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης
6. Η επένδυση του καθίσματος να είναι συνθετικό δέρμα (δερματίνη)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχια)
20 Καθίσματα εργασίας
Υπογραμμίζεται ότι κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των
παραπάνω αντικειμένων, καθώς και για το σύνολο του χρόνου που καλύπτει η Σύμβαση,
διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Απευθείας ανάθεση ……».
(Αριθμός Πρόσκλησης : …… / … / …-…-2018)
Προϋπολογισμός : Μέχρι …… €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

C.P.V. : ……

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του : ……………………………………………………
Έδρα : …………………………………………………
Συνολική τιμή για την …… χωρίς Φ.Π.Α. : ……………… ευρώ (……… €).
Ποσό Φ.Π.Α. : ………………… ευρώ (……… €).
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με Φ.Π.Α.) : …………………… ευρώ (……… €).

…………., …. / … / 2018
Ο Προσφέρων
( Υπογραφή και Σφραγίδα )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολύγυρος, … …… 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
……

Στον Πολύγυρο σήμερα την ……………, ημέρα ……, μεταξύ αφενός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου …………, που εδρεύει ………… και
εκπροσωπείται νόμιμα από …………… και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο

Ανάδοχος» (Α.Φ.Μ. αναδόχου ……, ΔΟΥ ……), συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα
ακόλουθα:
Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση …… διενεργήθηκε σύμφωνα με :
α) Το υπ' αρ. πρωτ. …… (ΑΔΑΜ ……) Πρωτογενές Αίτημα της …… της Π.Ε. Χαλκιδικής,
β) Την υπ’ αρ. …… (ΑΔΑ ……) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την
οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την υλοποίηση της προμήθειας,
γ) Την υπ’ αρ. …… (ΑΔΑ …… , ΑΔΑΜ ……) Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση
της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης,
δ) Την υπ’ αρ. …… / … / …-…-2018 Πρόσκληση,
ε) Την υπ’ αρ. … / …-…-2018 (ΑΔΑ ……) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
για την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης και την κατακύρωση στον ανάδοχο.
Τα έγγραφα της Σύμβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του
Ν. 4412 / 2016): α) η Σύμβαση, β) η Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, γ) οι τυχόν
συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, και δ) η Τεχνική
Προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ……… , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω Πρόσκληση (συν τα Παραρτήματά
της) και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
δεσμευόμενος να μην ενεργήσει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό.
Περαιτέρω, αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωσή του προς τα
οριζόμενα στο άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016.
Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τη
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να
επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης.
Η εκτέλεση της Σύμβασης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις συνέπειες της παρούσας και της Πρόσκλησης.
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.

Άρθρο 3 : ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συμφωνηθέντων θα
γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων, θα πληροί
όλους τους όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση και στην Τεχνική Προσφορά που
κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης.
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζημία που
θα προκύψει εις βάρος της σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της,
υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας σε αποκατάστασή της, με δική του δαπάνη.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς εκείνη
απαίτηση τρίτων ή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του
Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν, που να σχετίζονται με την εκτέλεση της
Σύμβασης.
Τέλος, σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτώς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας
Αρχής, έναντι του τρίτου.

Άρθρο 4 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία νόμιμης ανάρτησής της στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και λήγει …… , εκτός περίπτωσης
νόμιμης παράτασης ή νόμιμης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και στη
Σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση σε περίπτωση σοβαρού και
απρόβλεπτου λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου), με την έκδοση ειδικά
αιτιολογημένης Απόφασης, και χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση για τον λόγο αυτό.
Επίσης, δικαιούται να μεταθέσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης εάν αυτό
επιβάλλεται για αντικειμενικούς λόγους, και στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερώνει εγκαίρως τον
Ανάδοχο με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, στην
περίπτωση που η εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν
αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας
εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του
αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το
αίτημα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης που γίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
Τροποποίηση της Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον με έγγραφη συμφωνία των μερών, μόνον
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνον κατόπιν Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού στόχου και των βασικών
όρων της Σύμβασης αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και στο
άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016.

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσμίες που ορίζονται στη Σύμβαση, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει
η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 5 : ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συγκεκριμένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα από τον Κ.Α.Ε. …… .
Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισμού της Σύμβασης μέχρι του οποίου μπορεί να ανέλθει η
εκτέλεσή της, είναι …… €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλύεται στην Πρόσκληση,
ενώ δυνατότητα αύξησής του δεν προβλέπεται για κανέναν λόγο, με εξαίρεση την αποδεικνυόμενη
ανωτέρα βία.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών.
Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή
αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στην Πρόσκληση.
Η πληρωμή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Η πληρωμή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τη Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά
στην Πρόσκληση, καθώς και με τον φόρο εισοδήματος.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών
που αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού
της Σύμβασης.

Άρθρο 6 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις του
άρ. 203 του Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν
εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης ή της Πρόσκλησης ή σε
οποιαδήποτε άλλη από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203 του Ν. 4412 /
2016.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρεί σε μονομερή καταγγελία στην περίπτωση που η
Σύμβαση δεν έπρεπε εξαρχής να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014 / 24 / ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό
τίμημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της καταγγελίας στον
Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας,
για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατά διακριτική της
ευχέρεια) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτομάτως με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας απράκτου, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται (μετά από έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) να απόσχει από την εκτέλεση
οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για
την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Π.Ε.Χ. .
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά
την ημερομηνία καταγγελίας, και συγχρόνως αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση
για κάθε ζημία που υπέστη, μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην
αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί - λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης - να
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
Σύμβασης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου σε αυτή, για λόγους
που δεν προβλέπονται σε αυτή και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Άρθρο 8 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόμενα περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν ή από τότε που
αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω
ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης
της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 9 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο.
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται λεπτομερώς από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν. 4412 / 2016 και της υπόλοιπης σχετικής Νομοθεσίας, ενώ εφαρμόζεται συμπληρωματικά
και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016).
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε
χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της
ελληνικής Νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Χαλκιδική.

Σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εκδόθηκαν δυο (2) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι
Συμβαλλόμενοι παίρνουν από ένα.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης συμπίπτει με την νόμιμη ανάρτησή της στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Ο Ανάδοχος
(δια του νομίμου εκπροσώπου του)

Η Αναθέτουσα Αρχή
(δια του νομίμου εκπροσώπου της)

