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ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά – Σεύρε Γηαθήξπμεο 

 
 1. Ο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο (1) 
Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο, Ζ/Ε 85 KVA (θσδηθόο cpv 31121000-0), απηνκάηνπ 
εθθίλεζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο αμίαο έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ 
(30.000 €)  θαη ελόο (1) πίλαθα κεηαγσγήο (θσδηθόο cpv 31211100-9) αμίαο έσο 
δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000 €), ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην ηαζκό 
Ραληάξ Νν4 ζην θηίξην Ραληάξ ζην ύςσκα Πξνθήηε Ζιία Πύξγνπ Καιιίζηεο ηεο 
λήζνπ Θήξαο ζα δηεμαρζεί σο αλνηρηόο κεηνδνηηθόο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, 
πξνϋπνινγηζκνύ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (45.000,00 €), κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζην 
ζύλνιν ηεο (πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο πξνζθνξώλ, ηνπ Ζ/Ε θαη 
ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο) βάζε βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο ζύκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ησλ εηδηθώλ όξσλ θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Ν.4412/2016 ηελ 07 Σεπ 18 θαη ώξα 10:00, ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκώλ ηνπ ΠΒΚ. 
   
 2.  Σα  έγγξαθα  πνπ  απαηηνύληαη  γηα  ηε  δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ  θαη  
ηε  ζπκκεηνρή  ζε  απηόλ,  ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 
 3. Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο απνηεινύληαη από: 
 
  α. Σε Γηαθήξπμε   19/2018 
 
  β. Σν Παξάξηεκα «Α» Γεληθνί Όξνη. 
 
  γ. Σν Παξάξηεκα «Β» Δηδηθνί Όξνη. 
  
  δ. Σν Παξάξηεκα «Γ» ην ζρέδην ηεο ύκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Καηαθύξσζεο  
 

 1.   Γηθαηνύκελνη ζπκκέηνρεο ζηνλ δηαγσληζκό, είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηθαηνινγεί πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ 
ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ην 
παξόλ εληόο ηνπ θπξίσο θάθεινπ ηα παξαθάησ: 
      
  α.   Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟ-
ΓΖΣΗΚΑ» εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνύληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
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   (1)  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, θαηά ην άξζξν 14 
παξ. 1 ηνπ παξόληνο.(Πξνζζήθε «2/Α») 
      
   (2)   Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ζπκπιεξσκέλν 
ππνρξεσηηθά ζε όια ηα πεδία ηνπ πξνηύπνπ πνπ επηζπλάπηεηαη.(Πξνζζήθε 
«1/Α») 
 
   (3)  Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Πξνζζήθε «4/Α») 
 
   (4) Δθόζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπό ηνπο, 
παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  
 
   (5) Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δηεπθξηλίδεηαη όηη: 
 
    (α)  Οη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο 
ππνγξάθνληαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 
από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν, ζηηο πεξηπηώζεηο Α. Δ. πξνζθνκίδνληαο όια ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απόδεημε ησλ αλσηέξσ 
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ εθπξνζώπεζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
     1/ Γηα λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 
Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.): 
 
      α/ ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
      β/ ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο. 
 
      γ/ Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, 
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα αξρή. 
 
      δ/ Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ 
κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο 
απηνύ. 
  
      ε/ Πξαθηηθό απόθαζεο Γ. . πεξί εγθξίζεσο 
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα 
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά. 
 
     2/  Γηα λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 
 
      α/ Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν 
θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο 
εηαηξίαο. 
 
      β/ Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο 
εηαηξείαο από ηελ αξκόδηα αξρή. 
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   (6)  Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο δηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο 
θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ..  
 
   (7)  Γηα ηηο Δλώζεηο παξόρσλ ππεξεζηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ: 
 
    (α)  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
αθνξνύλ ηνλ θάζε πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε 
εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο 
ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο. 
 
    (β)  Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο παξόρσλ ππεξεζηώλ, 
λόκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινύλησλ, ζηελ νπνία ζα 
θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην 
κέξνο απηνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηώλ επί ηνπ ζπλόινπ ηεο 
πξνζθνξάο, ν εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην 
πξόζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη. 
 
  β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επί πνηλή απνξξίςεσο, κε ηελ 
έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
 2. Μεηά  ηελ  αμηνιόγεζε  ησλ  πξνζθνξώλ,  θαηά  ην άξζξν 10 ηνπ 
παξόληνο, ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληόο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο  
εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε  ζθξαγηζκέλν  θάθειν,  ηα  εμήο  
έγγξαθα  θαη δηθαηνινγεηηθά,  ηα  νπνία  απνζθξαγίδνληαη  θαη  ειέγρνληαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξόληνο. 
 
  α. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο: 
 
   (1)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην 
νπνίν λα  πξνθύπηεη, όηη  δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή 
απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  
λ.4412/2016. 

 
   (2)   Πηζηνπνηεηηθό  αξκόδηαο  δηθαζηηθήο  ή  δηνηθεηηθήο αξρήο 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην  νπνίν  λα  πξνθύπηεη  όηη  δελ  ηεινύλ  ζε  
πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρνπλ 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία. 

 
   (3)  Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε 
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

 
   (4)   Πηζηνπνηεηηθό  ηνπ  νηθείνπ  Δπηκειεηεξίνπ,  κε  ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα 
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παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο.  
 
  β.  Οη αιινδαπνί: 
 
   (1)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ 
αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) 
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
 
   (2)  Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ 
εδ. α ή ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη όηη πιεξνύληαη νη 
πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
 
   (3)  Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, θαηά ηελ εκέξα 
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
  
  γ. Σα λνκηθά πξόζσπα: 
 
   (1)   Σα  παξαπάλσ  δηθαηνινγεηηθά  ησλ  πεξηπηώζεσλ ηνπ  
εδαθίνπ α θαη β,  αληίζηνηρα. 
 
   (2)   Πηζηνπνηεηηθό  αξκόδηαο  δηθαζηηθήο  ή  δηνηθεηηθήο αξρήο,  
έθδνζεο  ηνπ  ηειεπηαίνπ  εμακήλνπ,  πξηλ  από ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο  σο  άλσ  
έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε  ηζρύεη,  ή  εηδηθή  
εθθαζάξηζε  ηνπ  λ.  1892/1990  (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κόλν  γηα  αιινδαπά  λνκηθά  πξόζσπα)  θαη  επίζεο  όηη δελ  ηεινύλ  
ππό δηαδηθαζία  έθδνζεο  απόθαζεο  θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξόζσπα). 

 
   (3)   Δηδηθόηεξα,  ηα  αλσηέξσ  λνκηθά  πξόζσπα  πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο  ησλ  εηαηξεηώλ  
πεξηνξηζκέλεο  επζύλεο  (Δ.Π.Δ.)  θαη ησλ  πξνζσπηθώλ  εηαηξεηώλ  (Ο.Δ.  θαη  
Δ.Δ.)  θαη  γηα  ηνλ δηεπζύλνληα  ζύκβνπιν θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ..  γηα  ηηο  
αλώλπκεο εηαηξείεο  (Α.Δ.),  απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ  ή  άιιν ηζνδύλακν 
έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
 
   (4)  Δπί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.) ηα πξναλαθεξόκελα 
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εδ. 2 ηεο ππνπαξ. α ηεο παξ. 2  ηνπ παξόληνο, 
εθδίδνληαη, όζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο 
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Πεξηθέξεηαο, ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκό A.E., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, όζνλ αθνξά 
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, από ην αξκόδην 
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε. 
 
   (5) Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη 
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθό ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδεηαη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
ζηνλ δηαγσληζκό επηρείξεζεο. 
 
  δ.  Οη πλεηαηξηζκνί: 
 
   (1)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν 
ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ 
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην 
από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  N. 4412/2016. 
 
   (2)  Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εκεδαπνύο ζπλεηαηξηζκνύο 
θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
 
   (3) Βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί 
λόκηκα. 
 
  ε.  Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή  πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
 
 3.  Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο 
άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δύλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνύλ απηά από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππόρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 
δηθαηνινγεηηθνύ. Δάλ ζηε ρώξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νύηε έλνξθε βεβαίσζε, 
δύλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο, ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. 
 
 4. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 5. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαθάησ ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 1α ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ 
ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 
 1.   Όζνη  επηζπκνύλ  λα  ιάβνπλ  κέξνο  ζηνλ  δηαγσληζκό πξέπεη λα 
θαηαζέζνπλ  ελζθξάγηζηεο  πξνζθνξέο  κέρξη ηελ 07 Σεπ 18 θαη ώξα 10:00. 
    
 2.  Οη πξνζθνξέο, παξαιακβάλνληαη, από ηελ Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη 
πκβάζεσλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΠΒΚ θαη παξαδίδνληαη ζηελ 
αξκόδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. 
 
 3.  Οη ηαρπδξνκηθά απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
πεξηέιζεη ζην ΠΒΚ κε απόδεημε θαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ απνζηνιέα, κέρξη 
ηελ  07 Σεπ 18 θαη ώξα 10:00. 
 
 4.   ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηαι-
ιόκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ 
πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δε ιακβάλνληαη ππόςε. 

 
 5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, πξηλ 
από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα 
αξκόδηα όξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο 
πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 
πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Δπηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ νη 
πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη, ή πεξηέξρνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα απνζθξά-
γηζεο ηνπ ΠΒΚ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα.  

 
 6.  ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 
 
  α.  Ζ ιέμε «Πξνζθνξά». 

 
  β.  Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/ Γηεύζπλζε 
Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ. 
 
  γ.  Γηαθήξπμε ππ’ αξηζκό  19/2018. 

 
  δ.   07 επηεκβξίνπ 2018. 

 
  ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
 Οη παξαπάλσ ελδείμεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο θαη ζε θάζε 
έλα από ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2. 

 
ΑΡΘΡΟ  4 
Πξνζθνξέο 

  
 1. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζώζεηο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ 
ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 
Δπηπξνζζέησο ε πξνζθνξά ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ θνξέα πξέπεη λα έρεη 
ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην πλεύκα θαη ηνλ ηύπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο. 
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 2. Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο,  έλζηαζε  θαηά 
ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ή έρεη  απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, 
ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαη  δελ  δύλαηαη,  κε  ηελ  πξνζθνξά  ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν 
ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Ζ άζθεζε 
ελζηάζεσο θαηά ηεο πξνθεξύμεσο δελ θσιύεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό. 
 
 3. Μεηά  ηελ  θαηάζεζε  ηεο  πξνζθνξάο,  επί  λνκίκσο ππνβιεζέλησλ  
δηθαηνινγεηηθώλ  νη  δηαγσληδόκελνη  παξέρνπλ  δηεπθξηλίζεηο  κόλν  όηαλ  απηέο  
δεηνύληαη  από αξκόδην όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηόπηλ 
εγγξάθνπ ηνπ ΠΒΚ, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδόηεζε  ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  Από  
ηηο  δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζύκθσλα κε ηα  παξαπάλσ,  ιακβάλνληαη  
ππόςε  κόλν  εθείλεο  πνπ  αλαθέξνληαη  ζηα ζεκεία  γηα  ηα  νπνία  ππνβιήζεθε  
ζρεηηθό  αίηεκα  από ην αξκόδην όξγαλν. 
  

ΑΡΘΡΟ  5 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί εθαηόλ 
είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Αληηπξνζθνξέο 

 
 ην δηαγσληζκό δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο.  ε πεξίπησζε ππνβνιήο 
ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

 
 Όπσο νξίδεη ν Ν.4412/2016 γηα δηαγσληζκνύο θάησ ησλ 60.000€ 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Πξνζθεξόκελε ηηκή 

 
 1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα αθνξά ζε 
πξνζθεξόκελε ηηκή ζε ΔΤΡΩ ζε αθέξαην αξηζκό, ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε ελόο (1) Ζ/Ε 85 KVA, απηνκάηνπ εθθίλεζεο ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεύκαηνο αμίαο έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ (30.000 €) θαη ελόο (1) 
πίλαθα κεηαγσγήο αμίαο έσο δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000 €) πνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί – εγθαηαζηαζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην ηαζκό Ραληάξ Νν4 
ζην θηήξην Ραληάξ ζην ύςσκα Πξνθήηε Ζιία Πύξγνπ Καιιίζηεο ηεο λήζνπ 
Θήξαο ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνπο ζπλεκκέλνπο γεληθνύο - εηδηθνύο 
όξνπο θαη ηερληθή πεξηγξαθή.  
  
 Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνϋπνινγηζζείζα αμία αλά είδνο (ηξηάληα 
ρηιηάδεο επξώ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε 85 KVA θαη δεθαπέληε 
ρηιηάδεο επξώ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο) ή πνπ δελ 
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πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ (θαη γηα ην Ζ/Ε θαη γηα ηνλ 
πίλαθα κεηαγσγήο) απνξξίπηνληαη. 
 
 Ζ Τπεξεζία επηζπκεί ηα ππό πξνκήζεηα πιηθά λα παξαδνζνύλ ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη όρη αξγόηεξα από ελελήληα 90 εκέξεο από ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο   
 
 ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηα 
πξναλαθεξόκελα, απηή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 2. Σα ηηκνιόγηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ΠΒΚ απαιιάζζνληαη από Φ.Π.Α., 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 4056/3029/17-6-87 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη  επηβαξύλνληαη κόλν κε Φ.Δ. 4% γηα πξνκήζεηα 
πιηθώλ θαη 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
  
 3. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξώ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 
επξώ πξνο μέλν λόκηζκα, ή πνπ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε 
ηηκή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από 
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλσζε ηηκώλ 

 
 1. Σα αξκόδηα όξγαλα παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ 
πξνβαίλνπλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηην 07 Σεπηεμβρίοσ 2018 και ώρα 10:00. Πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη ζηα παξαπάλσ όξγαλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Γλζε Πξνκ & 
πκβάζεσλ γηα επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο.  
   
  Ζ απνζθξάγηζε όισλ ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ δηαδηθαζία : 
  
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 
ζθξαγίδνληαη από ηα παξαπάλσ όξγαλα όινη νη θάθεινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 
απηόλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θύιιν. Οη 
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ  πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν θαη 
ηνπνζεηνύληαη ζε λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη 
από ην ίδην όξγαλν.                                              
 
  β. ηε ζπλέρεηα ηα παξαπάλσ όξγαλα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρώξηζε 
ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ, ζε πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθνπλ θαη ζθξαγίδνπλ. 
Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ην αξκόδην όξγαλν ειέγρεη μόνο ηελ πιεξόηεηα ησλ 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη όρη ηελ επί ηεο νπζίαο ζπκκόξθσζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
 
  2. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε παξαπάλσ επηηξνπή ζα πξνβεί, ζε 
άιινλ ρξόλν, ζηνλ επί ηεο νπζίαο έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ εκπεξηέρνληαη 
ζηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ,  θαη ζα ζπληάμεη αληίζηνηρν πξαθηηθό.  
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 3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ 
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά επηζηξέθνληαη από ηε Γλζε Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ. 
 
 4. Μεηά ηα αλσηέξσ, θαη  ζε ημερομηνία  και  ώρα ποσ θα καθοριζθεί   
με νεόηερη ζτεηική διαηαγή ηοσ ΠΒΚ και η οποία θα κοινοποιηθεί ζηοσς 
ζσμμεηέτονηες, ζα αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ όζσλ νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θξίζεθαλ απνδεθηνί ζύκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ.  
 
 5. Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ 
ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό. Πξόζβαζε ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ 
κπνξνύλ λα έρνπλ νη δηαγσληδόκελνη, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπο πξνο ηε Γλζε Πξνκ. 
& πκβ. ηνπ ΠΒΚ, ηελ νπνία ζα έρνπλ θαηαζέζεη κέρξη ηελ επόκελε εξγάζηκε 
εκέξα 14:30 ην αξγόηεξν. 
 
 6. Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, 
ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Πξόζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο κπνξνύλ λα έρνπλ νη δηαγσληδόκελνη, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπο πξνο ηε 
Γλζε Πξνκ. & πκβ. ηνπ ΠΒΚ, ηελ νπνία ζα έρνπλ θαηαζέζεη κέρξη ηελ επόκελε 
εξγάζηκε εκέξα 14:30 ην αξγόηεξν. 
 
 7.  Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ 
νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ην αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη 
απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ  πξνβαίλεη  επίζεο  ζηελ  απνζθξάγηζε  ηνπ θαθέινπ 
ησλ  δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ  άξζξνπ  2  παξ. 2 ηελ  εκεξνκελία  θαη  
ώξα πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηε ζρεηηθή δηαηαγή γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ. 
Όζνη δηθαηνύληαη,  ζύκθσλα κε  ηα  παξαπάλσ,  λα  παξεπξίζθνληαη  ζηε  
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ιακβάλνπλ γλώζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε  
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξόζεζκα ζηε Γλζε Πξνκεζεηώλ & 
πκβάζεσλ. Πξόζβαζε ζηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα έρνπλ νη 
δηαγσληδόκελνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο, θαηόπηλ 
αηηήζεσο ηνπο πξνο ηε Γλζε Πξνκ. & πκβ. ηνπ ΠΒΚ, ηελ νπνία ζα έρνπλ 
θαηαζέζεη κέρξη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ην αξγόηεξν. 

 
ΑΡΘΡΟ  10 

Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

 1.  Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή 
επηινγή ηνπ αλαδόρνπ, πέξα από ηελ έγγραθη δήλφζη απόλσηης ζσμθφνίας 
κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο Τπεξεζίαο (ε 
νπνία επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο), ζα είλαη η πλέον 
ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζη βέληιζηης ζτέζης 
ποιόηηηας – ηιμής ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ εηδηθώλ όξσλ, ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Β»  ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηηκή πξνζθνξάο βάζε ηνπ ηύπνπ : 

 

   Σηκή πξνζθνξάο (Ζ/Ε 85 KVA)                  +     Σηκή πξνζθνξάο (Μεη.Πίλαθα)    
   Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ Αμηνι. Ζ/Ε 85 KVA                             100 
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2. Γηα ηελ επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο αμηνινγνύληαη 
κόλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζύκθσλεο κε ηνπο 
ηερληθνύο όξνπο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 86, Ν.4412/2016 θαη ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα θξηηεξίσλ 
αμηνιόγεζεο ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο ηνπ ΠΒΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ 
 

  Σν ΠΒΚ είηε θαηαθπξώλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ είηε 
καηαηώλεη ηελ όιε δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 
ηνπ Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο – αλάζεζεο 

 
 1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο  ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 
ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
   
  α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο. 
 
  β. Σελ ηηκή ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ. 
 
  γ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
 
  δ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, θαζώο θαη κε ην ζρέδην ηεο ζπλεκκέλεο ζύκβαζεο. 
 
 2. Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο, ε ζύκβαζε 
ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη 
απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα. 
 
 3. Ο κεηνδόηεο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα 
πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο-πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 14 παξ.2  ησλ παξόλησλ όξσλ. Ο κεηνδόηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη ην 
αξγόηεξν ζε 15 εκέξεο από ηελ παξαπάλσ θνηλνπνίεζε λα ππνγξάςεη ηελ 
ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε θαη 
από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ.   
 

ΑΡΘΡΟ  13 
πκβάζεηο 

 
 1.   Μεηά  ηελ  αλαθνίλσζε  θαηαθύξσζεο ππνγξάθεηαη  θαη  από ηα δύν 
ζπκβαιιόκελα κέξε ε ζύκβαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ».  Σν ΠΒΚ ζπκπιεξώλεη  
ζην θείκελν  ηεο ζύκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε κε ηελ νπνία 
ζπκκεηείρε απηόο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ 
θαηαθύξσζε  ηνπ  δηαγσληζκνύ  ζε  απηόλ.  Γε  ρσξεί νπνηαδήπνηε 
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δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη,  νύηε θαζ’  
νηνλδήπνηε  ηξόπν ηξνπνπνίεζε  ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξόρνπ. 
 
 2.   Σν  θείκελν  ηεο  ζύκβαζεο  θαηηζρύεη  θάζε  άιινπ θεηκέλνπ  ζην  νπνίν 
ηνύην  ζηεξίδεηαη,  όπσο  πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απόθαζε θαηαθύξσζεο, 
εθηόο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ. 
 
 3.  Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 
 
  α.   Δθηειέζηεθαλ θαη παξειήθζεζαλ από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ 
όιεο νη δνζείζεο ζηνλ αλάδνρν εξγαζίεο. 
 
      β.   Οινθιεξσζεί ε  απνπιεξσκή  ηνπ  ζπκβαηηθνύ  ηηκήκαηνο, αθνύ  
πξνεγνπκέλσο  επηβιήζεθαλ  ηπρόλ  θπξώζεηο  ή εθπηώζεηο. 
 
      γ.   Δθπιεξσζνύλ νη  ηπρόλ  ινηπέο  ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο  θαη  
από ηα  δύν  ζπκβαιιόκελα  κέξε  θαη απνδεζκεπζνύλ  νη  ζρεηηθέο  εγγπήζεηο  
θαηά  ηα  πξνβιεπόκελα από ηε ζύκβαζε. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 
Δγγπήζεηο 

 
 Όπσο νξίδεη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
 1. «Δγγύεζε ζπκκεηνρήο» πνζνύ πεληαθνζίσλ ζαξάληα επξώ (900,00 €). 
 
 2.  «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο» ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 
  
 3. Τπνδείγκαηα ησλ παξαπάλσ εγγπεηηθώλ επηζπλάπηνληαη. 
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Κήξπμε πκκεηέρνληα Έθπησηνπ 

 
 1. Ο Πάξνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί κεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε 
ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθόζνλ δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηνπ παξόληνο κε δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα. 
  
 2. Ο Πάξνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, όηαλ: 
 
  α. Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 3. ηνλ Πάξνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, ζύκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από 
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ 
θπξώζεηο: 
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  α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκό, θαηά πεξίπησζε. 
 
  β. Παξνρή ηεο εξγαζίαο ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ Παξόρνπ είηε από 
ηνπο ππόινηπνπο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό, είηε κε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκνύ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή  ηπρόλ 
δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ Παξόρνπ.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Αλσηέξα βία 

 
 11..  Σα  ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο 
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
 
 2. Ο Πάξνρνο, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 
ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, 
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηώζεη πξνο ην ΠΒΚ ηνπο 
ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξώλ 
ζην ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Παξόρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 
πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
 

AΡΘΡΟ 17 
Δθρώξεζε ύκβαζεο 

 
 Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ Πάξνρν λα εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο απηήο ή 
νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ εμ’ 
απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηώζεσο γηα ηα ρξήκαηα νθεηιόκελα ζε απηήλ 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε 
έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  
 

ΑΡΘΡΟ  18 
Γεληθέο δηαηάμεηο 

 
 Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηεζδήπνηε ηπρόλ πξνθνξηθέο 
δειώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ή ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο εθηόο από ηνπο όξνπο 
θαη ηηο επζύλεο πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε ή ηελ επίζεκε αιιεινγξαθία. 
 

  
 
 

  
  

 Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ 
              (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τδθηή) 
  

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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