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                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
                   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 
Ταχ.  ∆/νση     : Πτολεµαίων 1 
Τ.Κ.                 :   53100 Φλώρινα  
Τηλέφωνο       :   23850 54504 
Fax                  :   24620 54501 
Πληροφορίες  :   Χρήστος Κωνσταντινίδης 
     

 ∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
 για την «προµήθεια και εγκατάσταση οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο "Σφήκα"» 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ : Προκατασκευασµένος Ταµιευτήρας άρδευσης χωρητικότητας 

1.800 κυβ. µέτ. Πρόχειρος Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός : 65.000,00 σε ευρώ. 
 Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ   

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 65.000 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού: 22 - 6- 2016  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. 
Τόπος διενέργειας: Περιφ. Ενότητα Φλώρινας, Πτολεµαίων 1, ∆ιοικητήριο ηµιώροφος, ∆/νση 

∆ιοικητικού Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών, Πληροφορίες: Χρήστο Κωνσταντινίδη 
 

        ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
    1. του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» 
   2. του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   
     Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
   3. του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,  κατά το 
µέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
   4. Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 
   5. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» & την υπ’ 
αριθ. 2/91118/0026/29-12- 2010 εγκύκλιο του εν λόγω διατάγµατος. 
  6. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α/8-8-14), όπως ισχύει. 
  7. το  Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων». 
  8.το άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»  
  9. του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογισµικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις»   
10. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014). 
11. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010  Απόφαση Υπουργ. Οικον. «περί αυξήσεως των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95» για την σύναψη  δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
12. Tην εξασφάλιση σχετικής πίστωσης ύψους 65.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  23%. 
13. Το πρωτογενές αίτηµα µε αρ. πρωτ. 44802/1228/8-4-2016 µε Α∆ΑΜ 16REQ004169343 
14. Το εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 16REQ004295644  
 15. Την αριθ. Α/Α 1416 / 20 – 4 - 2016 Απόφαση δέσµευσης πίστωσης, ποσού 65.000,00 € αριθ. Υ∆Ε 
278/25–4-2016, Α∆Α 6ΩΖΘ7ΛΨ-5Β8 για την πληρωµή δαπάνης για προµήθεια και εγκατάσταση 
οµβροδεξαµενής στο βοσκότοπο Σφήκα. 
16. Την αριθ. 922/31 - 5 - 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  έγκρισης διενέργειας του 
διαγωνισµού, και των όρων της σχετικής διακήρυξης µε Α∆Α ΩΙ9Η7ΛΨ-ΦΗΤ 

Φλώρινα   7  - 6  -   2016 
 
Αριθ. Πρωτ. 75919/2382 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  4/2016 
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18. Την αριθ. 923 / 31- 5 - 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΨΛΤΘ7ΛΨ-Ξ90 περί  
έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα για τις ανάγκες της 
«Προµήθειας και εγκατάστασης οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» της Π.Ε. Φλώρινας 
17. Την ανάγκη προµήθειας και εγκατάστασης οµβροδεξαµενής στον Βοσκότοπο «Σφήκα» της Π.Ε. 
Φλώρινας. 
  
 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 
  Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την «χαµηλότερη τιµή»  για την 
προµήθεια Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα για τις ανάγκες της «Προµήθειας και 
εγκατάστασης οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» της Π.Ε. Φλώρινας προϋπολογισµού 65.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α     
 
Χωρητικότητα: 1.800 κυβικών µέτρων 
 
  
Ο   ∆ιαγωνισµός   θα   διενεργηθεί στις   22-6-2016,  ηµέρα Τετάρτη και  ώρα 9:30  π.µ. στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της  Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεµαίων 1) – ηµιώροφος, από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την αριθ. 2398/28-12-2015  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας.   
 
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να  αποστείλουν προσφορά µε 
οποιοδήποτε τρόπο,  µέχρι και τις 22 – 6 - 2016 και ώρα 9.30 π.µ.  Προσφορές που θα κατατίθενται 
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.    ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  
2. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Κοινοπραξίες Προµηθευτών 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες 
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, της δε εγγυητικής 
συµµετοχής εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες.   
  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/10.07.2007). 
  Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
αποσφράγισης προσφορών.  
  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Τµήµα  Προµηθειών 
τηλ. 23850 54504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη.     
  
 Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

                                                                                  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ  
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ), (στο εξής:  η 
Αναθέτουσα Αρχή ) προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισµό,  προϋπολογισµού   δαπάνης  εξήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ   (65.000 €) συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ, µε κριτήριο  κατακύρωσης την 
Χαµηλότερη Τιµή και αντικείµενο την «Προµήθεια  και εγκατάσταση  οµβροδεξαµενής στον 
βοσκότοπο "Σφήκα"». Τα έξοδα προµήθειας µεταφοράς – εγκατάστασης της Οµβροδεξαµενής (Ταµιευτήρα) θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προµηθευτή. 
   
A.2  ΟΡΙΣΜΟΙ  
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις 
έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  
  
Αναθέτουσα αρχή Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ που εδρεύει στη Φλώρινα Πτολεµαίων 
1, Τ.Κ.  53100   
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Υπεύθυνος για την διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι το Τµήµα  Προµηθειών  της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  που στεγάζεται στην Φλώρινα Πτολεµαίων 1, Τηλ. 23850 
54504, Fax:   23850 54501. 
 
Αρµόδιοι για την Παροχή πληροφοριών 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα 
Προµηθειών Π.Ε.Φ. στο τηλέφωνο 23850 54504 κ. Χρ. Κωνσταντινίδη.    
  
Προκήρυξη  
Η παρούσα προκήρυξη    
 
Έργο  
Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.   
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  
Η αρµόδια για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών που 
έχουν υποβληθεί, επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  
 
Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
που είναι αναγνωρισµένοι ανάδοχοι του δηµοπρατούµενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας 
εκτέλεσης της Σύµβασης.  
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά –στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
Αντίκλητος   
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του,- στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.),- ορίζει σαν υπεύθυνο για 
τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 
Κατακύρωση  
Η απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 
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Σύµβαση 
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά 
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
Προϋπολογισµός 
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου που 
προκηρύσσει.   
 
 
Συµβατικό Τίµηµα  
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονοµικό  αντικείµενο 
της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
   
 Α.2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  A.2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις: 
* του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
* του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» 
* του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,  κατά το 
µέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»  
* Το Ν 4281/2014 «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α/8-8-14), όπως ισχύει. 
* του  Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων». 
* του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση  
θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»  
* του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογισµικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις»  
* τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014). 
* την αριθ. 35130/739/9-8-2010  Απόφαση Υπουργ. Οικον. «περί αυξήσεως των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 του Ν. 2362/95» για την σύναψη  δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
* Το πρωτογενές αίτηµα µε αρ. πρωτ. 44802/1228/8-4-2016 µε Α∆ΑΜ 16REQ004169343 
* Το εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 16REQ004295644  
* Την εξασφάλιση σχετικής πίστωσης ύψους 65.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  Α/Α 
1416/20-4-2016 (Α∆Α : 6ΩΖΘ7ΛΨ-5Β8)  
* Την αριθ. 922 / 31-5- 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΩΙ9Η7ΛΨ-ΦΗΤ περί  
έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού, και των όρων της σχετικής διακήρυξης  
* Την αριθ. 923 / 31-5-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΨΛΤΘ7ΛΨ-Ξ90 περί  
έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα για τις ανάγκες της 
«Προµήθειας και εγκατάστασης οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» της Π.Ε. Φλώρινας  
 
  A.2.2    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ    ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 
α. κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού 
β. κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό και 
γ.    κατά της διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ.    κατά της κατακυρωτικής απόφασης 
 
 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής: 
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α.  Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία γνωµοδοτεί 
σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει  η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. β. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό ή κατά της διενέργειας ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού και 
εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού αλλά  εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την αρµόδια Επιτροπή η οποία 
γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
από τον ενιστάµενο σ’αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση αυτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η 
οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών της παρούσας ∆ιακήρυξης, µέσα σε χρονικό διάστηµα 
τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. 
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 
αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήµερου προθεσµίας. 
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους  
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.  
  Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 
κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.  
   Οι προµηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, κατά των 
αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης από 
την αναθέτουσα αρχή.   
   Επί της προσφυγής αποφαίνεται η αναθέτουσα αρχή δια των αρµοδίων οργάνων της. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. έως δ. (παράγραφοι 1 και 2 του 
άρθρου 15 του Π.∆. 118/07) απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. 
Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του 
προς προµήθεια είδους. Το ύψος δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 
5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό 
εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 
 
 
 A.2.3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
   Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, 
οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 
  Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. 
   Προσφορές που, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης 
ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές 
και απορρίπτονται.  
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
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 Α.3 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού   
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Π.Ε. Φλώρινας - Τµήµα Προµηθειών, και η 
παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε courier, είτε από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας http://www.florina.gr και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr. Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, η Π.Ε. Φλώρινας δεν 
έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.  
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να ενηµερώσουν το Τµήµα Προµηθειών της ΠΕ Φλώρινας  
για την παραλαβή αυτής, έτσι ώστε η Π.Ε.Φ. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 
παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  
  Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας   
σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν έγγραφα στη Π.Ε.Φ.  και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 
της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
     Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον διαγωνισµό έγγραφα, 
αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της 
σχετικής αίτησης.  
      Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 
δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται 
να ζητήσουν από τον Αρµόδιο για την Παροχή Πληροφοριών, νέο πλήρες αντίγραφο.   
      Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της 
προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτές παρέρχονται το αργότερο τρεις (3) 
ηµέρες προς της εκπνοής της ανωτέρω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες , αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 
προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης.          
  
Α.4   ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στον ηµιώροφο του ∆ιοικητηρίου όπου στεγάζεται η Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας Πτολεµαίων 1, στις  22 / 6 / 2016  , ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. 
 

Α.5  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 
 
(α) Όλα τα  Φυσικά  ή  νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  
που ασκούν αποδεδειγµένα επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
(β) Ενώσεις προµηθευτών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
(γ)Συνεταιρισµοί. 
(δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών.  
2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής: 
 
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. 
του ∆ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
 
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο 
αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 
 
(γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για: 
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(ί) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(iii) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1 -1 998 σ. 1 ), 
 
(iν) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ν) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(νϊ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α' 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 [α' 305]). 
 
δ)  Όσοι τελούν υπό πτώχευση  ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
 
ε) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά που τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
 3.-  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Α.- Οι  λαµβάνοντες  µέρος  στο  ∆ιαγωνισµό  υποχρεούνται  να  προσκοµίσουν κατά  την  
διενέργειά  του,  τα  εξής,  µαζί  µε την προσφορά τους, δικαιολογητικά :   α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 2% του Προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι το ποσό 
των 1.048,39 € µε χρόνο ισχύος ένα µήνα επιπλέον από την λήξη ισχύος της προσφοράς.     β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 
    1)  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο         
συµµετέχουν 
    2)  Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,      -   δεν έχουν καταδικαστεί 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, 
      -  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 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 
      3) Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 και σύµφωνα µε τους όρους και τις  προϋποθέσεις του άρθρου  20 του Π.∆.118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 
           Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 
ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη». 
     γ) Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς . 
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     δ) Εφόσον οι υποψήφιοι προµηθευτές συµµετέχουν   στους  διαγωνισµούς  µε     
αντιπρόσωπο   τους υποβάλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης θεωρηµένο από αρµόδια αρχή. 
     ε) Οι Εταιρείες που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν το 
καταστατικό σύστασης  της εταιρείας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης της Εταιρείας να 
αποδεικνύεται νόµιµα .  
 
Οι πιο πάνω δηλώσεις περιέχονται στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής  
Β. Επιπλέον  στο φάκελο των ∆ικαιολογητικών να δηλώνεται υπεύθυνα ότι:  
 1) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό:         
    α) διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σχετικά µε το προσφερόµενο είδος Προκατασκευασµένος 
Ταµιευτήρα άρδευσης (ή αλλιώς Προκατασκευασµένης Οµβροδεξαµενής) και την εγκατάσταση αυτού 
και  ότι στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνεται ενδεικτική λίστα προµήθειας και 
εγκατάστασης αντίστοιχου / παρόµοιου  Ταµιευτήρα,   
   β) θα αναλάβουν τηn προµήθεια, τη µεταφορά και εγκατάσταση της προκατασκευασµένης 
Οµβροδεξαµενής στο σηµείο που θα τους  υποδειχθεί και αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικής Μελέτης.   
                                         2) Το προς προµήθεια είδος Προκατασκευασµένος Ταµιευτήρας  είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ποιότητας που περιγράφονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και θα 
περιλαµβάνεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης και το 
εργοστάσιο.      Εφόσον οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν το υπό προµήθεια είδος µερικά ή ολικά σε 
δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται στην Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους να αναφέρουν ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του εργοστασίου έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, στον αναφερόµενο στην  προκήρυξη  χρόνο, σε  περίπτωση   κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
3) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Προκήρυξης.  4) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας  
Αρχής που έχει σχέση µε αναβολή, ακύρωση ή µαταίωση του ∆ιαγωνισµού που προκύπτει από 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος και έως τη σύναψη  της σύµβασης.  5) Ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την  
παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά µε την ανταπόκρισή 
τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες   αυτές.    
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ  “ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
 
   Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σύµφωνη µε το Β’ ΜΕΡΟΣ 
«Τεύχος Τεχνικής Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών Ταµιευτήρα Ανοιχτού Τύπου» της παρούσας διακήρυξης. 
  Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συµµετέχοντες προµηθευτές, θα πρέπει να είναι 
απόλυτα εναρµονισµένη και συµµορφωµένη µε όλους τους όρους και επιµέρους άρθρα της παρούσης 
τεχνικής µελέτης (υπεύθυνη δήλωση). 
 
  Στον φάκελο θα πρέπει να προσκοµιστεί αναλυτική υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση των 
προσφεροµένων πρώτων υλών µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατά άρθρο, και αναλυτική υπεύθυνη 
δήλωση κατά άρθρο για τη συµµόρφωση των πρώτων υλών µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες 
για κάθε πλαστικό και µεταλλικό µέρος του προσφερόµενου είδους. Επιπρόσθετα, να προσκοµισθεί 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συµµετέχων προµηθευτής θα δεσµεύεται για την τήρηση της 
ποιότητας και του πάχους των προσφεροµένων πρώτων υλών που απαρτίζουν τον ταµιευτήρα, ήτοι 
το εξωτερικό κέλυφος και την εσωτερική επένδυση (γεωύφασµα – µεµβράνη στεγανοποίησης).  
   Όλα τα πιστοποιητικά  και οι βεβαιώσεις που θα υποβληθούν µε την προσφορά θα είναι στην 
ελληνική γλώσσα, µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 
   Ο συµµετέχων προµηθευτής, ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης χωριστά (Έλληνες πολίτες, 
νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προµηθευτών), θα είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 
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9001 από διαπιστευµένο βάσει του προτύπου ISO17021 φορέα. Η πιστοποίηση θα αφορά το 
Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας για το αντικείµενο της παρούσης προµήθειας βάσει του προτύπου 
ISO9001. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού και από την σχετική 
πιστοποίηση που έχει λάβει ο φορέας πιστοποίησης από τον ΕΣΥ∆. 
   Σε περίπτωση που ο συµµετέχων προµηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης του 
προσφερόµενου ταµιευτήρα, θα πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την 
εκτέλεση της προµήθειας ή των εργασιών εγκατάστασης σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας 
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση µε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συµµετέχοντος προµηθευτή στην οποία θα δηλώνει την 
ταυτότητα του κατασκευαστή, και του εγκαταστάτη (Επωνυµία, Έδρα, Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., Νόµιµο 
εκπρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας). Σε περίπτωση δε, που ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης 
είναι νοµικό πρόσωπο, η ταυτοποίηση του υπογράφοντος θα γίνεται µε το εν ισχύ ΦΕΚ 
εκπροσώπησης. 
Κατάθεση ενδεικτικής λίστας προµήθειας αντίστοιχου / παρόµοιου  Ταµιευτήρα  
∆-  ΕΓΓΥΗΣΗ  (ΑΡΘΡΟ 25 Κ.Π.∆. –  αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α/8-8-14) σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 25 του Π.∆. 118/07) 
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές αναγνωρισµένων Τραπεζών, Γραµµάτια 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και Έντοκα Γραµµάτια ∆ηµοσίου, µε την προϋπόθεση ότι σε 
αυτά θα αναφέρονται όσα ορίζει η παράγραφος  3 του  άρθρου 25 του Π.∆. 394/96. 
   -Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό στο της προεκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014). 
 .  
  
 Για την προµήθεια και εγκατάσταση Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα ποσού: 1.048,39 € 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον 150 ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 -Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης. 
 Ο Ανάδοχος  στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό  πέντε (5 %) 
τοις εκατό  επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014). 
 . 
 Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. - Π.∆. 394/96 και 
στον Ν. 1797/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.   

Α.5.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 'Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες  
προσφορές,  µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη. 
 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
        α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. 
        β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό. 
        γ) Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 
        δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
        ε) Τα πλήρη στοιχεία και η διεύθυνση του προσφέροντος. 
 Α.5.1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 1.-  Ο φάκελος προσφορών θα υποβάλλεται σφραγισµένος και θα περιέχει τρεις επί µέρους 
φακέλους δηλαδή: α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει όλα τα  
απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, (εις διπλούν), όπως προσδιορίζονται στην παρούσα 
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διακήρυξη, β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου (εις διπλούν), όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη, γ)  «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς (εις διπλούν) του υποψήφιου Αναδόχου. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα 
υποβάλλονται  σε  δύο  αντίγραφα επί ποινή απορρίψεως. Ο φάκελος προσφορών θα φέρει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 A7 του παρόντος. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
   Στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβάλλονται σε  δύο (2) αντίγραφα επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο που θα τοποθετείται µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά». 
  Η Οικονοµική προσφορά θα είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προσφέροντα. 
  Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   
 

2.- Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσµατα,  σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.  
Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,  αυτή  πρέπει να είναι καθαρογραµµένη  και 
µονογραµµένη από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρµόδιο  όργανο   παραλαβής  και  αποσφράγισης 
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση,  να  µονογράφει  και  
να σφραγίσει  αυτή.  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή κατά  την κρίση του  οργάνου  αξιολόγησης των  προσφορών. 
 

3.-Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της  
∆ιακήρυξης.   Μετά  την  κατάθεση  της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά  απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης ή της προσφοράς.      
 

 
 
 
 
 

 Α.5.2.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,  
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα   ότι   η   συνέχιση   του   διαγωνισµού   εξυπηρετεί   το   δηµόσιο   
συµφέρον,   οπότε   οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 
όσους παρέτεινα τις προσφορές τους. 
 
3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 Α.6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση από την αρµόδια Επιτροπή στον 
ηµιώροφο του ∆ιοικητηρίου Πτολεµαίων 1, κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Η  αρµόδια 
Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
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 Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 
Ελέγχονται, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, κατά φύλλο. Η Επιτροπή Προµηθειών, αφού τα 
ελέγξει γνωµοδοτεί για την καταλληλότητα αυτών, και στη συνέχεια αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες 
προσφορές ανακοινώνει τα ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους 
αποκλείστηκαν.   
Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων που φέρουν την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  για όσες 
προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά. Ελέγχονται, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων της Τεχνικής 
Προσφοράς κατά φύλλο. 
Στη συνέχεια οι Τεχνικές Προσφορές αξιολογούνται από  την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, για την 
καταλληλότητα και την τεχνική αρτιότητα αυτών.   
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την παρακάτω 
περιγραφόµενη διαδικασία:  
Εφόσον ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές 
που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες στο αντίστοιχο στάδιο του ∆ιαγωνισµού.  
Στο διαγωνισµό είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. 
 
Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν 
επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, 
τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή 
της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί.   
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο ∆ιενέργειας, την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ενώπιον 
των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.  
Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση της οικονοµικής προσφοράς, προσφερόµενων ειδών κ.τ.λ.) δεν 
γίνονται δεκτές σε καµία φάση του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
    Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις 
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού χρησιµοποιώντας το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα.  
   Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Π∆Μ ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
   Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού εκδίδει 
την Απόφαση Κατακύρωσης του διαγωνισµού.  
    Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 του Π∆ 118/2007.  
    Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον ανάδοχο, η σύµβαση θεωρείται ότι 
έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.   

Α.6.1.∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους 
προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική  για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών. 
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Από τις διευκρινίσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνον όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε γραπτώς. 
Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα να µεταβάλουν τις προσφορές τους ή να 
καταθέσουν αντιπροσφορά µετά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τους.  
 
 
 Α.6.2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτεται.  
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτεται.  
Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου, θα απορρίπτεται. 
 Α.7. ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
 Για να γίνει δεκτός ένας στο διαγωνισµό πρέπει να παραδώσει κατά την ώρα  της διεξαγωγής  
του στον Πρόεδρο της Επιτροπής, φάκελο σφραγισµένο (εξωτερικό), που θα περιέχει όλα τα  
δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο άρθρο A4 (3),  πάνω στον οποίο θα αναγράφεται η λέξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και µέσα τρεις άλλοι κλειστοί φάκελοι που θα περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής ο πρώτος πάνω στον οποίο θα αναγράφεται «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής», την τεχνική προσφορά ο δεύτερος πάνω στην οποία θα αναγράφεται «Τεχνική 
προσφορά», και την οικονοµική προσφορά ο τρίτος πάνω στον οποίο θα αναγράφεται «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 Επί  του  εξωτερικού  φακέλου  να  αναγράφονται  οι εξής ενδείξεις :  "Προς την Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Νοµού Φλώρινας - Γραφεία ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (για τον  
διαγωνισµό «Προµήθεια και εγκατάσταση οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο "Σφήκα"» της  Π.Ε. 
Φλώρινας,  αρ.διακ. 4 /2016)". 
 Σηµειώνεται ότι µέσα στον εξωτερικό φάκελο θα περιέχονται υποχρεωτικά όλα τα 
προβλεπόµενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά. 
 Προσφορά εξ ολοκλήρου αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους ουσιώδεις 
όρους της διακήρυξης, εκτός αν εγκαίρως προ της κατακυρώσεως, αυτός που υποβάλλει αυτή  
παραιτηθεί  της  αιρέσεως  ή  συµφωνήσει  µε τη διακήρυξη.   
  
Α.8. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σ’αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον (Ν.2672/1998(Α΄290), 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. 
 
i. Πιστοποιητικό του  οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης 
ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1).   
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ii. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ 1του άρθρου 43του Π.∆. 
60/2007 
 
(α) αδίκηµα του Αγορανοµικού  Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης " 
Μαϊου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑτου Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991Τ για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
iii. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του 
παρόντος άρθρου 1), από το οποίο να προκύπτει . ΄Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και  ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση . 
 
iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του 
παρόντος άρθρου 1), είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (iii) και (iv) 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 
 Β. Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
 
i. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Α της παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για 
τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Β της παραγράφου 
ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
 
ii. Πιστοποιητικό ∆ήλωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του 
παρόντος άρθρου 1), 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 (Α1 101), 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. 
 
iii. Καταστατικό και τα έγγραφα τροποποίησης του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή το ΦΕΚ ίδρυσης του και τις 
τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση δικαιολογητικά του 
εδαφίου Α και Β. 
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iv Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι υπόχρεοι (αναφέρονται 
παρακάτω) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
 
α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1), 
 
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
• ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 
• Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε., 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
 
iv. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
(περίπτωση ίί του παρόντος εδαφίου Γ), εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Ανώνυµη εταιρεία, 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 εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που 
τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 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. 
 Γ. Οι Ενώσεις Προµηθευτών 
 
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
 
ii Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
 
iii. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
 
iν. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
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ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη.   Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου 
 
 
 ∆. Οι Συνεταιρισµοί 
 
i. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού δεν έχει καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
 
(α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, 
 
(β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
 
(γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1),  
(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2), 
 
(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), 
 
(στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). 
 
 
ii Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις iii και iν του εδαφίου Α της παρούσας 
παραγράφου 11.2, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο εδάφιο Β της παρούσας παραγράφου 11.2 για τους αλλοδαπούς συνεταιρισµούς και 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση ii 
του εδαφίου Γ της παρούσας παραγράφου II.2. 
 
 
iii.   Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται 
να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
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ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις.. 
 
4. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 Α.9.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 Αυτός/οί  που θα  ανακηρυχθεί/ούν µειοδότης/ες υποχρεούται/νται µέσα σε 10 ηµέρες από την  
έγγραφη πρόσκλησή του/τους, να προσέλθει/ουν και να υπογράψει/ουν τη/ις σχετική/ές 
Σύµβαση/άσεις.  
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειληµµένα αδυναµία επικοινωνίας και δυσλειτουργία στην 
εκτέλεση του έργου της προµήθειας και µεταφοράς του αλατιού, η υπηρεσία µπορεί να προχωρήσει 
άµεσα στη λύση της παρούσας σύµβασης, χωρίς να έχει καµία οικονοµική υποχρέωση και 
επιβάλλοντας στον προµηθευτή και τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Για κάθε παράβαση από τον προµηθευτή-ανάδοχο των όρων της σύµβασης, µπορούν να επιβληθούν 
όλες οι νόµιµες και αντίστοιχα  από την κείµενη Νοµοθεσία προβλεπόµενες κυρώσεις. Οι κυρώσεις 
αυτές επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
Αρµόδια, για την επίλυση τυχόν διαφορών που µπορεί να προκύψουν είναι τα ∆ικαστήρια  Φλώρινας  
 
 Α.10.  ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
    Ο προς προµήθεια Ταµιευτήρας  θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί  µε έξοδα και ευθύνη του 
προµηθευτή σε περιοχή που θα του υποδειχθεί από τη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. 
   Α.10.1  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του, ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής  η οποία 
παραλαµβάνει τον προς προµήθεια Ταµιευτήρα. Από την ως άνω Επιτροπή συντάσσεται σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο αποστέλλεται στη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας. Η παραλαβή ενεργείται στον τόπο παράδοσής του σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.  
   Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν παραλάβει το προϊόν, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης. 
   Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στους προµηθευτές. 
    Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγµατοποιείται εντός τριών (3) 
ηµερών από την προσκόµιση των υλικών στον τόπο του παράδοσης. 
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους τον χρόνο παράδοσης του 
Ταµιευτήρα εγκατεστηµένου και σε πλήρη λειτουργία, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.  
 

∆ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προαπαιτούµενο  
Παραλαβή του Ταµιευτήρα κατά 

100% στο δασικό σύµπλεγµα του 
Κώττα-Βατοχωρίου-

Κρυσταλλοπηγηής-Ανταρτικού 
(Βοσκότοπο «Σφήκα») 

Σε 3 µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

 

  
Ολοκλήρωση εγκατάστασης  Σε 2 µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.  

∆οκιµές λειτουργίας Ταµιευτήρα – Σε 3 µήνες από την 
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παράδοση  ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης 

 
Λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και χιονοκάλυψης της περιοχής εγκατάστασης του Ταµιευτήρα 
κατά τους µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, είναι αδύνατη η  
εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης του Ταµιευτήρα κατά τους µήνες αυτούς.  
Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια της σύµβασης για 
χρονικό διάστηµα τόσο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του ταµιευτήρια στην προβλεπόµενη 
θέση.   
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, είναι υπεύθυνη για την έκδοση οποιωνδήποτε 
αδειών απαιτηθούν για την πλήρη εγκατάσταση του υπό προµήθεια Ταµιευτήρα και την νόµιµη 
λειτουργία του. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλέσει αυτόµατα την παράταση του χρόνου 
εγκατάστασης και παράδοσης του Ταµιευτήρα πέρα του αρχικού χρονοδιαγράµµατος. 
 
Η παραλαβή του Ταµιευτήρα θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π.∆. 118/07 και θα κληθεί να 
παραστεί ο προµηθευτής. 
 
 
 
 
 Α.11 ΤΙΜΗ 
 
 Προϋπολογισθείσα  δαπάνη για την προµήθεια Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα για τις ανάγκες 
του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο "Σφήκα"» µέχρι του 
ποσού των  65.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
 
 
 Α.12  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα  ισχύει από την υπογραφή της και για τρεις (3) µήνες  µε 
δυνατότητα παράτασής της για έξι µήνες. 
 
 
 
 Α.13  ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 
 

Ι) Η πληρωµή της αξίας των ειδών που προµηθεύονται η Π.Ε. Φλώρινας, από τον Προµηθευτή θα 
γίνεται µε   τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 α) Πρωτόκολλο παραλαβής  
 β) Τιµολόγιο του Προµηθευτή . 
             γ) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
ΙΙ) Ο ανάδοχος κατά την είσπραξη της αµοιβής επιβαρύνεται µε νοµοθετηµένες κρατήσεις:   
 1) Τέσσερα τοις εκατό (4%) παρακράτηση φόρου  (άρθρο 24 παράγρ.1του Ν.2198/22-3-94). 
             2) (0,10%) υπέρ Ε.Α.Α.∆.Σ η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλεον 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ επ αυτού) 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
ΑΦΟΡΑ : ΕΝΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΙΛΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (1.800) 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Άρθρο 1:  ΓΕΝΙΚΑ 
 Η παρούσα τεχνική µελέτη, αφορά την τεχνική περιγραφή, τα χαρακτηριστικά και τις 
τεχνικές προδιαγραφές ταµιευτήρα αποθήκευσης νερού άρδευσης, χωρητικότητας 1.800 
κυβικών µέτρων, µέγιστου ύψους 2,65m και µέγιστης διαµέτρου 34,00 m. Η Υπηρεσία για την 
σύνταξη της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της τις 
εφαρµοσµένες Τεχνικές και νέα σύγχρονα υλικά. Η µέθοδος εργοστασιακής και επιτόπιας 
συναρµολόγησης που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές της 
υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρµοσµένη και παρέχει την δυνατότητα σε κάθε 
ενδιαφερόµενο συµµετέχοντα προµηθευτή να την ακολουθήσει και υλοποιήσει ευκόλως. 
Συνεπώς, µε την παρούσα και ευρέως διαδεδοµένη αιτούµενη µέθοδο εξυπηρετείται η 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού ανάµεσα σε προµηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
αυτό το αντικείµενο. Η εφαρµογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην 
παρούσα µελέτη, παρέχει χαµηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, µακροχρόνιες εγγυήσεις και 
µακρό χρόνο ζωής. Για το λόγο ότι ο υπό προµήθεια ταµιευτήρας αφορά τη δηµόσια χρήση ουδεµία 
εναλλακτική προσφορά γίνεται αποδεκτή η οποία θα προτείνει διαφορετική ποιότητα 
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών από τα αιτούµενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Τεχνική 
Μελέτη της Υπηρεσίας. 
 Ο υπό προµήθεια ταµιευτήρας θα έχει κυλινδρικό σχήµα και στο εσωτερικό του θα 
υπάρχει ειδικός σάκος µεµβράνης στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω. 
Τα έξοδα µεταφοράς – εγκατάστασης του ταµιευτήρα θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον 
προµηθευτή.  

Ο ταµιευτήρας θα εγκατασταθεί στο δηµόσιο δασικό σύµπλεγµα του Κώττα – 
Βατοχωρίου – Κρυσταλλοπηγής – Ανταρτικού. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται διαµέσου 
της Κρυσταλλοπηγής και από αγροτικό δρόµο (χωµατόδροµο), η δε απόσταση από την 
πλατεία της Κρυσταλλοπηγής ως την θέση εγκατάστασης είναι 11,50 Km περίπου.  
 Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συµµετέχοντες προµηθευτές, θα 
πρέπει να είναι απόλυτα εναρµονισµένη και συµµορφωµένη µε όλους τους όρους και 
επιµέρους άρθρα της παρούσης τεχνικής µελέτης (υπεύθυνη δήλωση). 
 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης:  
- Είναι εναλλακτικές, ασαφείς, αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης 
- ∆εν αποδεικνύονται επαρκώς οι ισχυρισµοί του προµηθευτή για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του εξοπλισµού 
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- ∆εν τηρούνται οι αιτούµενες ποιότητες των προδιαγραφοµένων υλικών καθώς και τα 
ελάχιστα πάχη αυτών 

 Να προσκοµιστεί αναλυτική υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση των 
προσφεροµένων πρώτων υλών µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατά άρθρο, και αναλυτική 
υπεύθυνη δήλωση κατά άρθρο για τη συµµόρφωση των πρώτων υλών µε τις αντίστοιχες 
Ευρωπαϊκές οδηγίες για κάθε πλαστικό και µεταλλικό µέρος του προσφερόµενου είδους. 
Επιπρόσθετα, να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συµµετέχων προµηθευτής θα 
δεσµεύεται για την τήρηση της ποιότητας και του πάχους των προσφεροµένων πρώτων υλών 
που απαρτίζουν τον ταµιευτήρα, ήτοι το εξωτερικό κέλυφος και την εσωτερική επένδυση 
(γεωύφασµα – µεµβράνη στεγανοποίησης).  
 Όλα τα πιστοποιητικά  και οι βεβαιώσεις που θα υποβληθούν µε την προσφορά θα 
είναι στην ελληνική γλώσσα, µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 
 Ο συµµετέχων προµηθευτής, ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης χωριστά (Έλληνες 
πολίτες, νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προµηθευτών), θα είναι 
πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 από διαπιστευµένο βάσει του προτύπου ISO17021 φορέα. Η 
πιστοποίηση θα αφορά το Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας για το αντικείµενο της παρούσης 
προµήθειας βάσει του προτύπου ISO9001. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται επί 
ποινή αποκλεισµού και από την σχετική πιστοποίηση που έχει λάβει ο φορέας πιστοποίησης 
από τον ΕΣΥ∆. 
 Η χωρητικότητα του προσφερόµενου ταµιευτήρα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη 
κατά 5% και µεγαλύτερη κατά 15%, από αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη και  στον 
προϋπολογισµό της µελέτης.  
 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε την σειρά των άρθρων που 
αναφέρονται στην παρούσα µελέτη. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί ειδικός 
διαστασιολογικός πίνακας του προσφερόµενου ταµιευτήρα. 
 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων προµηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή και ο 
εγκαταστάτης του προσφερόµενου ταµιευτήρα, να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση µε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη στην οποία θα 
δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας ή των εργασιών εγκατάστασης σε 
περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως 
επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
συµµετέχοντος προµηθευτή στην οποία θα δηλώνει την ταυτότητα του κατασκευαστή, και του 
εγκαταστάτη (Επωνυµία, Έδρα, Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., Νόµιµο εκπρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας). 
Σε περίπτωση δε, που ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης είναι νοµικό πρόσωπο, η 
ταυτοποίηση του υπογράφοντος θα γίνεται µε το εν ισχύ ΦΕΚ εκπροσώπησης. 
 
Άρθρο 2:  ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
Η επιλογή θέσης εγκατάστασης και η κατασκευή υποδοµής υποδοχής από οπλισµένο σκυρόδεµα 
είναι ευθύνη της Υπηρεσίας. Η ως άνω υποδοµή – δακτύλιος έδρασης (σύµφωνα µε συνηµµένο 
σχέδιο) έχει κατασκευασθεί υπέργεια.  
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Άρθρο 3:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Με ποινή να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές, θα πρέπει η Τεχνική Προσφορά να είναι 
σύµφωνη µε τα κατωτέρω. 
 Ο προσφερόµενος ταµιευτήρας θα είναι κυκλικής διατοµής για λόγους καλύτερης 
κατανοµής των φορτίων αλλά και για αποφυγή ηλεκτροσυγκολλητών γωνιών. Το κυρίως 
τµήµα του εξωτερικού µέρους του ταµιευτήρα θα αποτελείται από θερµογαλβασνιµένα 
µεταλλικά ελάσµατα (επίπεδα ή άλλου τύπου),  τα οποία θα φέρουν επεξεργασία θερµού 
γαλβανίσµατος µόνον κατόπιν της τελικής διαµόρφωσης του ελάσµατος. Να περιγραφεί ο 
τρόπος επεξεργασίας του ελάσµατος. Το πάχος  των ελασµάτων σε όλη τους την επιφάνεια και σε 
κάθε τύπο ελάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί, θα είναι τουλάχιστον 3,00 mm. 
 Επειδή η αντοχή στη διάβρωση των θερµογαλβανισµένων ελασµάτων είναι σχετική 
όταν εκτίθενται στο φυσικό εξωτερικό περιβάλλον, και επειδή στην συγκεκριµένη περίπτωση 
(εξωτερικό κέλυφος ταµιευτήρα) η διαφορά θερµοκρασίας δηµιουργεί µόνιµη υγροποίηση 
υδρατµών επί των ελασµάτων, η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των 3,00 mm των ελασµάτων, 
είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη, ώστε να παρέχεται αυξηµένη αντοχή σε κινδύνους 
διάβρωσης/οξείδωσης, µε τελικό σκοπό τον µακρύτερο δυνατό χρόνο ζωής. 
 Το βάρος έκαστου ελάσµατος κελύφους καλό είναι να µην είναι µεγαλύτερο των 90 kg 
έτσι ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε φύλλου, να µην απαιτείται η χρήση 
µηχανήµατος λόγω υπερβολικού βάρους.  
 Η σύνδεση των ελασµάτων µεταξύ τους, θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε από την µία να 
δηµιουργηθεί µια ανθεκτική κατασκευή και από την άλλη να είναι εύκολη η συναρµολόγηση 
των ελασµάτων, χωρίς την χρήση οξυγονοκόλλησης ή άλλων αντίστοιχων συσκευών. Τα 
ελάσµατα θα πρέπει να συνδέονται περιµετρικά το ένα µε το άλλο µε κοχλίες διατοµής 
τουλάχιστον 12 mm, µε τέτοιον τρόπο ώστε το τελικό σύνολο της κατασκευής του κελύφους 
του ταµιευτήρα να αποτελεί ένα οµοιογενές σώµα το οποίο  αυτόνοµο να παρέχει τις 
απαιτούµενες αντοχές στις εσωτερικές υδροδυναµικές πιέσεις που θα αναπτυχθούν όταν ο 
ταµιευτήρας θα είναι γεµάτος µε νερό. 
 Επιπρόσθετα, στο εξωτερικό µέρος του εξωτερικού πλαισίου θα τοποθετηθούν 
τριγωνικές αντιστηρίξεις τουλάχιστον ανά τρία (3) µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η 
ακαµψία του κελύφους, όταν ο ταµιευτήρας είναι κενός ύδατος. Οι τριγωνικές αντιστηρίξεις θα 
είναι κατασκευασµένες από µεταλλικούς κοιλοδοκούς διατοµής 80Χ80Χ4 mm τουλάχιστον, θα 
είναι επικαλυµµένες µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής, θα αγκυρώνονται επαρκώς καθ’ όλο 
το ύψος του εξωτερικού πλαισίου και τουλάχιστον για 2,00 m επί του δακτυλίου εκ 
σκυροδέµατος.  
 Επίσης, το άνω µέρος του εξωτερικού κελύφους θα πρέπει να είναι ενισχυµένο 
κατάλληλα και καθ΄ όλο το µήκος της περιµέτρου ώστε να παρέχεται πλήρης και 
ικανοποιητική ακαµψία έναντι των αεροδυναµικών πιέσεων. Η ενίσχυση αυτή θα αποτελείται 
από λάµες σχήµατος ‘Π’ τοποθετηµένες παράλληλα, εσωτερικά και εξωτερικά του άνω 
χείλους.  Θα είναι κοχλιωµένες µεταξύ τους.  
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 Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο  
συναρµολόγησης – ανέγερσης  του εξωτερικού πλαισίου. Κάθε µεταλλικό στοιχείο σύνδεσης 
θα είναι από θερµογαλβανισµένο επίσης µέταλλο. Να κατατεθεί σχέδιο αναπτύγµατος και 
πρόσοψης του εξωτερικού κελύφους του ταµιευτήρα. Να κατατεθούν δείγµατα όλων των 
συστατικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους. 
 Επιπρόσθετα, να καταρτισθεί ειδικός πίνακας µε κάθε συστατικό στοιχείο του 
κελύφους  (ανταλλακτικά), στον οποίο να αναφέρονται ο κωδικός του ανταλλακτικού, το είδος, 
η ποιότητα, οι διαστάσεις, και ο αριθµός τεµαχίων. Επίσης, για έκαστο εκ των ανωτέρω 
συστατικών στοιχείων (ανταλλακτικά), να κατατεθεί  λεπτοµερές σχέδιο και Εγχειρίδιο 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οίκου κατασκευής. 
 
Άρθρο 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
α) Υπόστρωµα 
 Σκοπός του υποστρώµατος είναι η προστασία του σάκου στεγανοποίησης, 
αποκλείοντας την άµεση επαφή του µε τα υλικά του πυθµένα και τις εσωτερικές µεταλλικές 
επιφάνειες του κελύφους. Επίσης µε την τοποθέτηση υποστρώµατος θα οµαλοποιείται κάθε 
εσωτερική επιφάνεια. Το ανωτέρω υπόστρωµα θα είναι κατασκευασµένο από µη υφαντό 
γεωύφασµα, πάχους τουλάχιστον 4mm ή βάρους 450 gr/m2 . 
 Να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και δείγµα 
του προσφερόµενου γεωυφάσµατος. 
 
β) Σάκος Στεγανοποίησης 
 Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι η ασφαλής και µονίµου 
φύσεως στεγανοποίηση του ταµιευτήρα. 
Το εσωτερικό µέρος του προδιαγραφόµενου ταµιευτήρα, θα είναι κατασκευασµένο από 
θερµοπλαστική µεµβράνη υπο µορφή σάκου. Για τον λόγο ότι το µέρος της µεµβράνης 
στεγανοποίησης που καλύπτει  τον πυθµένα του ταµιευτήρα υπόκειται σε ιδιαίτερες συνθήκες 
καταπόνησης λόγω περιοδικών καθαρισµών από προσωπικό που χρησιµοποιεί συνήθη 
µέσα, απαιτείται και επιβάλλεται το πάχος της µεµβράνης να µην είναι µικρότερο των 1,00 mm, 
και η ποιότητα αυτής να είναι µε εσωτερική ενίσχυση καµβά (πλέγµα) από πολυεστερικές ίνες 
ή υαλόπλεγµα. Η προδιαγραφόµενη µεµβράνη ονοµάζεται οπλισµένη (reinforced) και 
διατίθεται ευρέως στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.  
 Οι αναγκαίες και απαραίτητες ελάχιστες προδιαγραφές του χρησιµοποιούµενου υλικού 
είναι οι κάτωθι :  

• Πάχος µεµβράνης : 1,00 mm 
• Βάρος µεµβράνης :  1,2 kg/m²   
• Υλικό κατασκευής µεµβράνης :  PVC ή άλλο θερµοπλαστικό υλικό το οποίο να 

καλύπτει απόλυτα όλες τις αιτούµενες προδιαγραφές του παρόντος άρθρου 
• Εσωτερική ενίσχυση µεµβράνης : Καµβάς υαλόπλεγµατος ή καµβάς από ίνες 

πολυεστέρα ή άλλο υλικό το οποίο θα πρέπει να καθορισθεί 
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 Κάθε προµηθευτής θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής του σάκου µεµβράνης, και 
του τρόπου εγκατάστασής του εντός του ταµιευτήρα, τον τρόπο συνδέσεως του µε το 
εξωτερικό περίβληµα του ταµιευτήρα καθώς και τον τρόπο έδρασής του στον πυθµένα του 
ταµιευτήρα ή στο έδαφος. Οι διαστάσεις του σάκου στεγανοποίησης να είναι µεγαλύτερες των 
διαστάσεων του ταµιευτήρα, ώστε να µην δέχεται πιέσεις. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι το περιεχόµενο νερό δεν θα έρχεται σε επαφή µε καµία µεταλλική 
επιφάνεια. 
 Ο ταµιευτήρας θα χρησιµοποιηθεί για την συλλογή όµβριων υδάτων και υδάτων 
πηγών. Για το λόγο αυτό η χρησιµοποιούµενη µεµβράνη θα πρέπει να είναι απόλυτα 
κατάλληλη για αποθήκευση νερού. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου των 
µεµβρανών είναι η δυνατότητα τους να µην συγκρατούν άλγη και µικροοργανισµούς στην 
επιφάνεια τους. Εποµένως ο προµηθευτής θα συµπεριλάβει στην προσφορά του, όλα εκείνα 
τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το χρησιµοποιούµενο υλικό είναι απόλυτα κατάλληλο 
για επαφή και αποθήκευση νερού. 
 Συγκεκριµένα η προσφερόµενη µεµβράνη θα πρέπει να φέρει τις εξής πιστοποιήσεις, τις 
οποίες ο προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως µε την προσφορά του :  

1. Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών της προσφερόµενης µεµβράνης 
2. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της µεµβράνης ή από αναγνωρισµένο τεχνολογικό 

ινστιτούτο από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφερόµενη µεµβράνη έχει 
κατασκευαστεί µε παραγωγική διαδικασία η οποία είναι σύµφωνη µε την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2002/72 και ότι παράγεται από πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα υλικά. 

 Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί δείγµα της προσφερόµενης µεµβράνης. 
  
Άρθρο 5:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ 
α. Εισαγωγή 
 Στο πλευρό του ταµιευτήρα και συγκεκριµένα στο ανώτατο δυνατό σηµείο, θα υπάρχει 
οπή διαµέτρου εισαγωγής. Θα είναι εγκατεστηµένο στόµιο φλατζωτό, πάνω στο οποίο θα 
µπορούν να συνδεθούν οι αντίστοιχοι βαρυτικοί σωλήνες προσαγωγής νερού. 
β. Εξαγωγή 
 Στο πλευρό πάλι του ταµιευτήρα, αλλά στο κατώτατο δυνατό σηµείο, θα υπάρχει οπή 
µε κυλινδρική προεξοχή εξαγωγής. Θα είναι εγκατεστηµένο στόµιο φλατζωτό, πάνω στο οποίο 
θα µπορούν να συνδεθούν οι αντίστοιχοι σωλήνες προσαγωγής νερού. 
γ. Υπερχείλιση 
 ∆ίπλα στην εισαγωγή του ταµιευτήρα και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός 
µέτρου, θα υπάρξει ίδια ως άνω οπή µε κυλινδρική προεξοχή (υπερχείλιση). Θα είναι 
εγκατεστηµένο στόµιο, που θα λειτουργεί ως υπερχείλιση σε περίπτωση που γεµίσει  ο 
ταµιευτήρας . 
 Τα ανωτέρω περιγραφόµενα στόµια θα είναι χαλύβδινα, και οι διαστάσεις και οι 
διατοµές των στοµίων θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576, και θα δοθούν στον ανάδοχο της 
προµήθειας κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.  
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δ. Σωλήνας Καθαρισµού 
 Κάτω από τον πυθµένα του ταµιευτήρα, θα πρέπει να εφαρµοστεί σωλήνας καθαρισµού ο 
οποίος θα τοποθετείται εντός της υποδοµής. Στην έξοδο του σωλήνα καθαρισµού θα πρέπει 
να υπάρχει σπείρωµα για την τοποθέτηση βάνας. Ο σωλήνας καθαρισµού θα είναι διατοµής 
88,90 mm. 
 
Άρθρο 6:  ΚΟΧΛΙΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ – ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 Οι κοχλίες, τα περικόχλια και όλα τα λοιπά εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην 
συναρµολόγηση του ταµιευτήρα, θα είναι από θερµογαλβανισµένο χάλυβα. Να 
προσδιορισθούν ως προς τη διατοµή και τον αριθµό. 
 
 
 
Άρθρο 7: ΣΧΕ∆ΙΑ  
 Επί ποινή η προσφορά να µην γίνει αποδεκτή, µαζί µε την τεχνική προσφορά θα 
πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστό παράρτηµα πλήρη και αναλυτικά σχέδια του 
προσφερόµενου ταµιευτήρα (κατόψεις, τοµές, όψεις κλπ), και των επιµέρους εξαρτηµάτων. Σε 
όλα τα σχέδια όλων των επιµέρους εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών, θα πρέπει να υπάρχει 
κωδικοποίηση για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας σε περίπτωση µελλοντικής ανάγκης 
ζήτησης ανταλλακτικών.  
 
Άρθρο 8:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Θα δηλωθεί σε υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής του 
συµµετέχων προµηθευτή, του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη χωριστά ο χρόνος εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Απαραίτητη –επί ποινή αποκλεισµού -η εγγύηση πέντε (5) ετών για το σύνολο 
της κατασκευής. Στο διάστηµα της εγγύησης, οι βλάβες από υπαιτιότητα τους και αστοχία 
υλικού, θα αποκαθίστανται µε αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών η οποία θα πρέπει 
να είναι η προδιαγραφόµενη από την παρούσα τεχνική µελέτη ως επίσης αφορά και την 
σύµφωνη µε τις προδιαγραφές κατασκευή, την αποφυγή κακοτεχνιών και την άριστη 
λειτουργία του συνόλου της κατασκευής. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης, δεν θα µπορεί 
να είναι µεγαλύτερος των τριών (3) ηµερών από την έγγραφη ενηµέρωση από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή service  θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός των 
ανωτέρω, τότε αυτή θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 περί ανάληψης της εν 
λόγω ευθύνης σύµφωνα µε την προσφορά. 
 
Άρθρο 9:  ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 ∆εδοµένου ότι το συγκεκριµένο υπό προµήθεια προϊόν αφορά την δηµόσια υγεία και 
ασφάλεια, είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγµένη εµπειρία τόσο των συµµετεχόντων 
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προµηθευτών όσο και των κατασκευαστών σε κατασκευή ταµιευτήρων όµοιας τεχνικής και 
τεχνολογίας µε την προδιαγεγραµµένη της παρούσας Τεχνικής Μελέτης.  Για το λόγο αυτό µε 
την προσφορά, θα δοθεί επί ποινή αποκλεισµού κατάλογος πωλήσεων των συγκεκριµένων 
τύπων ταµιευτήρων στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός θα αφορά πωλήσεις και εγκαταστάσεις 
έξι τουλάχιστον όµοιων έργων ποιότητας, και τεχνικής. Θα περιλαµβάνει τον τόπο 
εγκατάστασης, την ηµεροµηνία ανάληψης του έργου, και την συνεργαζόµενη δηµόσια αρχή. Ο 
ανωτέρω κατάλογος θα συµπεριλαµβάνεται σε υπεύθυνη δήλωση και αφορά τον 
συµµετέχοντα προµηθευτή και τον κατασκευαστή χωριστά. 
 Επιπρόσθετα, θα δοθούν για τα ανωτέρω έργα, βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής 
καλής εκτέλεσης, από τα οποία θα προκύπτει η έγκαιρη και ορθή εξυπηρέτηση της ∆ηµόσιας 
αρχής στην οποία έγινε η προµήθεια, από τον συµµετέχοντα προµηθευτή και κατασκευαστή. 
 
Άρθρο 10: ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 Επειδή ο τύπος του ταµιευτήρα είναι συναρµολογούµενος και κατασκευάζεται στο 
χώρο εγκατάστασης που έχει επιλεχθεί, και επειδή το συγκεκριµένο τελικό προϊόν δεν δύναται 
να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε άλλο χώρο και να µεταφερθεί λόγω µεγέθους, είναι 
αναγκαίο η Υπηρεσία να γνωρίζει τον τρόπο προετοιµασίας και ολοκλήρωσης εκάστης 
εργασίας που απαιτείται για την προµήθεια του.  
 Η διαδικασία που θα περιγραφεί λεπτοµερώς θα αφορά από το πρώτο στάδιο 
συλλογής πρώτων υλών µέχρι και την οριστική παράδοση του ταµιευτήρα. 
 
Άρθρο 11 : ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 Ο κάθε προµηθευτής µε την προσφορά του, θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή 
αποκλεισµού στατική και αντισεισµική µελέτη κελύφους για τον προσφερόµενο ταµιευτήρα 
βάσει Ευρωκώδικα και ειδικότερα :  
Α) Για φορτία: 
• Ευρωκώδικας 1, Μέρη 1-3 & 1-4 για τα φορτία του ανέµου και χιονιού (ΕΝ1991-1-3, 
ΕΝ1991-1-4) 
Β) Για έλεγχο αντοχής: 
• Ευρωκώδικας 3, Μέρος 1-6: Αντοχή & ευστάθεια κελυφωτών κατ/σκευών 
• Ευρωκώδικας 3, Μέρος 4-2: Μεταλλ. δ/µενές 
• Ευρωκώδικας 8, Μέρος 4: Μελέτη αντοχής σε σεισµό για δ/µενές (ΕΝ1998-4) 
Για την εκπόνηση εκάστης στατικής και αντισεισµικής µελέτης να ληφθούν υπόψη οι 
αιτούµενες ποιότητες πρώτων υλών, καθώς και τα ελάχιστα πάχη τους για κάθε άρθρο του 
παρόντος τεύχους. 
 
Άρθρο 12:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 α) Προσπέκτους 
 β) Φωτογραφίες ήδη εγκατεστηµένων ταµιευτήρων του συµµετέχοντα προµηθευτή 
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 γ) Φωτογραφίες εγκατεστηµένων ταµιευτήρων του συµµετέχοντα προµηθευτή σε 
φάσεις εγκατάστασης. 

 
Σηµείωση : Όλα τα ανωτέρω άρθρα και οι επιµέρους όροι είναι απαραίτητο να καλύπτονται 
πλήρως από τους συµµετέχοντες προµηθευτές. Τεχνικές Προσφορές οι οποίες σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω θα είναι ελλιπείς ή ασαφείς ή θα αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  θα 
κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ’  
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 
( € ) 

1. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα  για τις ανάγκες της   

«Προµήθειας και εγκατάστασης 
οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο "Σφήκα"» 

 
1   

 
ΦΛΩΡΙΝΑ   ………………… 

………………….. ……………………. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

  

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
 
 
 

Προκατασκευασµένος Ταµιευτήρας για τις 
ανάγκες του έργου  

«Προµήθεια και εγκατάσταση 
οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο 

"Σφήκα"»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00 € 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β ’  
 Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν  

  
1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
 
Κατάστηµα………………………… 
 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ –τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
 
ΕΥΡΩ……………………………. 
 
Προς: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …….………………… (και 
ολογράφως)………………………….………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 
…………………………….………………………….………………………………………, 
οδός…………………..……………., αριθµός……………,ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών(1) ………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά 
για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ για την προµήθεια Προκατασκευασµένου 
Ταµιευτήρα για τις ανάγκες του έργου «Προµήθεια και  εγκατάσταση οµβροδεξαµενής στον 
βοσκότοπο "Σφήκα"» σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………… ∆ιακήρυξη σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………………………………………………….. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα(1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των  εγγυητικών µας  επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
 
Κατάστηµα………………………… 
 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ –τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
 
ΕΥΡΩ……………………………. 
 
Προς: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ’  αριθµόν  ……………………..  για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ……..……… (και ολογράφως) ……………………......………………..στο 
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας 
……………………………………………………………………, οδός …………………..……………., 
αριθµός ………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 
………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό ………… 
σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια Προκατασκευασµένης ∆εξαµενής για 
τις ανάγκες του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο 
"Σφήκα"»  (αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της 
σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των  εγγυητικών µας  επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
Στην Κοζάνη σήµερα  …/…/2014  στα γραφεία της  Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µεταξύ των 
παρακάτω συµβαλλοµένων:  
- της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) που εδρεύει στη Κοζάνη και εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον Περιφερειάρχη   κο  Γεώργιο ∆ακή, που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και  
  
- της εταιρείας _______________________________________που εδρεύει στη 
__________________ΑΦΜ _______________, ∆OY _________________, και εκπροσωπείται 
νόµιµα από _______________________που στο εξής θα καλείται  ανάδοχος,  
 
και έχοντας υπόψη:  
 
* του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
* του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» 
* του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,  κατά 
το µέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»  
* το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α/8-8-14), όπως ισχύει. 
* του  Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων». 
* του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση  
θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»  
* του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογισµικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες  
διατάξεις»  
* Την αριθ. Α/Α 1416 / 20 – 4 - 2016 Απόφαση δέσµευσης πίστωσης, ποσού 65.000,00 € αριθ. 
Υ∆Ε 278/25–4-2016, Α∆Α 6ΩΖΘ7ΛΨ-5Β8 για την πληρωµή δαπάνης για προµήθεια και 
εγκατάσταση οµβροδεξαµενής στο βοσκότοπο Σφήκα. 
* Την αριθ. 922/31 - 5 - 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  έγκρισης διενέργειας 
του διαγωνισµού, και των όρων της σχετικής διακήρυξης µε Α∆Α ΩΙ9Η7ΛΨ-ΦΗΤ 
* Την αριθ. 4/2016 ∆ιακήρυξη 
* Τη αριθ. …………………………. Απόφαση οριστικής κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού ...../............. για την ανάδειξη προµηθευτή     
*. Τις ανάγκη προµήθειας και εγκατάστασης οµβροδεξαµενής στον Βοσκότοπο «Σφήκα» της Π.Ε. 
Φλώρινας. 
 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Με τη παρούσα σύµβαση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της προµήθειας 
Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα  για τις ανάγκες της  «Προµήθειας και εγκατάστασης 
οµβροδεξαµενής στον βοσκότοπο "Σφήκα"» µε τιµή ……….. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
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             Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, ότι ο υπό προµήθεια Ταµιευτήρας θα 
πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή, θα στερείται 
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά 
υλικά), και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες 
όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. 
   Το προµηθευόµενο είδος νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη 
στιγµή της παράδοσης του στον τόπο που θα του υποδειχθεί. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
παράδοσης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης. 
  Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το ελαττωµατικό υλικό 
χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αντικατάστασή  από τρίτον, 
µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 
 
 
                                                                  ΑΡΘΡΟ 3:   

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 :  
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης   
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της 
παρούσας κατέθεσε την µε αρ. ________________________της ______________________ 
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ______________ και διάρκειας 
µέχρι________________που αντιστοιχεί στο 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ισχύος δύο 
(2) µήνες µετά της λήξης της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και 
ποιοτική) παραλαβή των µηχανηµάτων και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλοµένους. Ο Εργοδότης δεν θα υποβληθεί σε επιπλέον επιβάρυνση σε 
περίπτωση µη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής 
παραλαβής ή µη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.    
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύµβαση θα έχει  διάρκεια τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα παράτασής της για έξι µήνες, κατόπιν 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ή τροποποίησής της εφόσον συµφωνούν σε αυτό τα 
συµβαλλόµενα µέρη, όταν προκύπτουν αντικειµενικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις.  
Ο ανάδοχος εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα 
υλικά σε χώρους που θα υποδείξει ο εργοδότης 
  
 

ΑΡΘΡΟ 5: 
ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
  Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης. 
έως……………………….  
  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Π.∆.Μ. να παρατείνεται µέχρι δύο 
µήνες ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου.  
  Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης του Ταµιευτήρα δεν παραλαµβάνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση, 
ανεξάρτητα από το αν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.     
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  Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό προµήθεια είδος µέσα στα χρονικά περιθώρια που 
παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής οι 
προβλεπόµενες ποινές από τον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007).  
  Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ηµεροµηνία που προτίθεται να  
παραδώσει τον Ταµιευτήρα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα.  
  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα 
βία. Ο προµηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της 
ανωτέρας βίας. ∆εν µπορεί όµως να την επικαλεσθεί, αν  δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε είκοσι µέρες αφότου 
συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναµία του να εκτελέσει 
στο σύνολό της ή µερικά την προµήθεια που ανέλαβε.  
    Ο Ταµιευτήρας θα παραδοθεί µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή σε περιοχή που θα του 
υποδειχθεί από τη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. 
    Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του, ενεργείται από την σχετική Επιτροπή Παραλαβής που 
ορίσθηκε µε την αριθ. 923 / 31- 5 - 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Από την ως άνω 
επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο αποστέλλεται στη ∆/νση 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η παραλαβή ενεργείται στον τόπο 
παράδοσής του σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 
  Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν παραλάβει το προϊόν, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της 
απόρριψης.  
 
  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους προµηθευτές. 
  Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγµατοποιείται εντός 
τριών (3) ηµερών από την παράδοση του υλικού στον τόπο του έργου. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 6: 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Η οριστική παραλαβή του Προκατασκευασµένου Ταµιευτήρα πραγµατοποιείται µετά από 
σύνταξη πρακτικού εκ µέρους της Επιτροπής Παραλαβής, στο οποίο:  
 - θα καταγράφεται, µετά από έλεγχο, η ύπαρξη του συνόλου του εξοπλισµού στη σύνθεση που 
περιέχει η σύµβαση και στην ποσότητα που αναφέρεται. Επίσης θα ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά 
του συνολικού εξοπλισµού σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην προσφορά του Αναδόχου και την 
Προκήρυξη. Επιπρόσθετα το παραδοτέο υλικό θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7: 
ΑΜΟΙΒΗ 

 
  Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο  
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών  
ενταλµάτων.  
  Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
…………………………………………. σύµφωνα µε την υποβαλλόµενη από αυτόν οικονοµική 
προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..  
  Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αµοιβής περιλαµβάνονται η αµοιβή του Αναδόχου, καθώς και 
τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση έξοδά του, συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
∆ηµοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου, ρητά δε, συµφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση 
έχει πέρα του ανωτέρω ποσού της συνολικής αµοιβής.  
  Για την είσπραξη της αµοιβής του έργου ο Ανάδοχος θα εκδώσει σχετικό νόµιµο παραστατικό 
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και θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  
  Ο εργοδότης θα καταβάλει την συµβατική αξία εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µε την παραλαβή των 
υλικών.  
 
 

AΡΘΡΟ 8: 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

 
  Η παράδοση και η παραλαβή του Ταµιευτήρα θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στην αρ. 4/2016 ∆ιακήρυξη άρθρο Α 10. 
  Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης µε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
  Εάν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης (όπως διαµορφώθηκαν από τις 
συµβατικές προθεσµίες και τις τυχόν µεταθέσεις χρονοδιαγράµµατος και τις χορηγηθείσες 
παρατάσεις) και τα είδη δεν παραδοθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως 
ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος των 
ειδών που καθυστερεί και µέχρι 6% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. 
  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
  Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των ειδών πάνω από ένα µήνα ως προς την 
συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη 
Σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή για το σύνολο της προµήθειας. 
  Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση 
(µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).  
  Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα 
παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 
  Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  
  Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, της οποίας συµφωνείται 
µεταξύ των µερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο, να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και να 
απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας του.  

 
ΑΡΘΡΟ 9  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

   Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους αυτής και συµπληρωµατικά από την, 
αποτελούσα αναπόσπαστο µέρος αυτής, µε αρ. πρωτ. 4/2016 ∆ιακήρυξης της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
AΡΘΡΟ 10: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνον εγγράφως. Καµία 
προφορική συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως της σύµβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης 
σύµβασης ή κάποιου από τους όρους της.  
 

ΑΡΘΡΟ 11: 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την  
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έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του 
Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο 
στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 
  

ΑΡΘΡΟ 12: 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
  Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει 
γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  
  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα 
από την Αναθέτουσα Αρχή και τις υπηρεσίες που εντάσσονται στην σύµβαση   πρόσωπα, 
οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της 
εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του έργου ή του Αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών 
από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/2007, δικαιούται να 
καταγγείλει  τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς 
τούτον επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της  
Αναθέτουσας Αρχής  
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.  
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δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 
παράβαση θεραπευθείσα. 
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για 
την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.  
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.  
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άµεσα ή έµµεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.  
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. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε  
την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα 
από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα 
πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην 
αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να 
χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό.  

 
AΡΘΡΟ 15: 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να 
επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδιο θα είναι τα δικαστήριο που εδρεύει στην 
Φλώρινα. 
 
H παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 
   
    

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
  
  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 

∆ια του Νοµίµου Εκπροσώπου  
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