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                          Η ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 
1. Τις διατάξεις του Ν,3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης κ της  
      Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

 

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων » . 

3.  Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Τ.Α) 

4. Την υπ΄αρίθµ.35130/739/9.8.2010(ΦΕΚ 1291/Τεύχος Β/11.8.2010, Απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών περί « Αύξησης των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».  

5. Το Π.∆ 118/2007 Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

6. Τον Π.∆ 148/2010 Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

7. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

8. Το Π.∆. 45/75 «Περί  του τρόπου ανάληψης δαπανών των Ν.Π.∆.∆.» 

9. Τις διατάξεις του 49/74 «Περί δηµοσίου λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.» 

10.  Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4071/12  περί αρµοδιοτήτων της 
οικονοµικής επιτροπής 

11. Την υπ. αρίθµ. 1397/25-11-2013    απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η σκοπιµότητα και οι όροι της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά τόνο σε 
ευρώ εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές µε 
βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την προµήθεια έως 1.500 τόνων 
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άλατος η όσων αναλογούν µέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισµού για την ή περίοδο 
2013-2014. 

2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από ανάρτηση περίληψης της 
διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.  Οι 
ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας µέχρι την παρακάτω ηµεροµηνία 
και ώρα, ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού : 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

 

∆/νση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού  
2ος   Όροφος 

 

10 – 12 - 2013 

 

 

Τρίτη 

 

11.00 π.µ. 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για όλα ή για 
ορισµένα είδη θα επαναληφθεί στις 20-12-2013   ηµέρα  Παρασκευή και ώρα  11.00 
π.µ.   µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο                                              

3. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες θα επιστρέφονται.  

 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες (άρθρο 19 ΚΠ∆ 118/2007) από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

 5. Αντίγραφα της διακήρυξης θα παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόµενο από την 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού –Οικονοµικού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

� Όλα τα φυσικά ή νοµικά  πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
� Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
� Συνεταιρισµοί που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και παροχή 

υπηρεσιών κάλυψης των ζητούµενων ειδών. 
 

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους συµπληρωµατικούς 
γενικούς όρους (Παράρτηµα  Α΄- Β ΄- Γ΄- ∆΄) που επισυνάπτονται και οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

                                Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄ 

 

� Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 

 

Άρθρο 11 Κ.Π.∆. 118/2007 

 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

2.Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού – Π.Ε Φωκίδας  Γιδογιάννου 37 2ος  όροφος) µε 
οποιονδήποτε τρόπο και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη,(αρ.πρωτ), µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

3. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, οι προσφορές κατατίθενται από τις 
8:00 π.µ. µέχρι τις 10.30 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού (∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού –2ος όροφος). 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαµβάνονται υπόψη. 

5.  Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της 
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. 

 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
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� Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  

 

 Άρθρα 11- 12  Κ.Π.∆ 118/2007 

 

1. Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε 
σφραγισµένο  φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα.  

2.   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό  

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία,  ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία σε (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπα και 1 φωτ/φα),ενώ 
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, υποχρεωτικά σε (2) υπογεγραµµένα 
αντίγραφα, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

3. Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 
15 (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 
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ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό. 

     Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 
όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο 
όργανο. 

� Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α  ΚΑΙ 
   ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  ΚΑΙ 

Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ 
 

Άρθρο 6 Κ.Π.∆. 118/2007  

 

  Α. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή 
αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ σύµφωνα πάντοτε µε τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆ 118/2007 το οποίο  καθορίζει το ύψος 
της Εγγύησης καθώς και τα στοιχεία – Χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει 
µια Εγγύηση Συµµετοχής. ( ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία :  

 

I.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
 

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

α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου (άρθρο 6 του Κ.Π.∆ 118/2007), 
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β) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις (άρθρο 6 του Κ.Π.∆ 
118/2007),  

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου(άρθρο 6 
του Κ.Π.∆ 118/2007) , 

 

δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Σωµατείο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου(άρθρο 6 του Κ.Π.∆ 118/2007) , 

 

ε) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της 
παρ.2 του παρόντος άρθρου κατάσταση. 

 

III.  Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα   
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του παρόντος άρθρου και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.∆ 
118/2007.  

 

3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά Παραστατικό Εκπροσώπησης . 

 

 

Β. 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, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο 
φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ : 

 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε 
εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 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 εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης 

(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 

 

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

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
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 (Á 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). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., 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. 
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Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 
του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του 
εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

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

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 
δήλωση του ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 
της  χώρας στην οποία είναι εγκαταστηµένος. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
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� Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 
ΚΑΙ  Α Ν Α Κ Ο Ι ΝΩ Σ Η  Τ Ι Μ Ω Ν 

 

Άρθρο 19 Κ.Π.∆ 118/2007 

 

1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη, στα γραφεία ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 2ος όροφος, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νοµίµων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 
µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος προσφοράς,µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Στη 
συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής θα 
αποσφραγισθούν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών σε νέα ηµεροµηνία και 
ώρα που θα οριστεί από την Επιτροπή διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
του άρθρου 6 παρ 2 του Κ.Π.∆ 118/2007 την ώρα που ορίζεται από την σχετική 
πρόσκληση. 
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� Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  

 

Άρθρο 14  Κ.Π.∆ 118/2007 

 

1. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

 

� Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ ΜΟΥ 
 

Άρθρο 21 Κ.Π.∆ 118/2007 

 

1. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του να προτείνει : 

 

α. Κατακύρωση του έργου προµήθειας για ολόκληρη η µεγαλύτερη η µικρότερη  την 
ποσότητα των ειδών σε ποσοστό 30%. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης. 

 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας. 

ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία 
είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθεί το υλικό. 
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ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την 
µαταίωση. 

 

� Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ–Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ 
 

 Άρθρο 23 Κ.Π.∆ 118/2007  

 

1. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 

2. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

� Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  
 

 Άρθρο 25   Κ.Π.∆ 118/2007 

 

1. Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης προ ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά 
στον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται 
µετά την κατάθεση της ως άνω εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης.  
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� Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

Άρθρο 24 Κ.Π.∆ 118/2007 

 

1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυναφθεί στο παράρτηµα 
Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 

� Τ Ρ Ο Π Ο Σ   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ 
 

 1.Οι ποσότητες αλατιού θα παραδίδονται τµηµατικά και εντός 12 ωρών      
ανεξαρτήτως ηµέρας και ώρας σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται από 
την γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας εντός ορίου αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας.  
2.Η ποιοτική κ ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή οριζόµενη από την 
υπηρεσία της Π.Ε Φωκίδας. 
3.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση µικρής έκτασης κακοκαιρία 

να µην προµηθευτεί το σύνολο της ποσότητας αλατιού όπως αυτή καθορίζεται στην 

εν λόγω διακήρυξη αλλά σε ποσοστό έως 30% µικρότερη. 

� Τ Ρ Ο Π Ο Σ   Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ 
 

1.Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και θα καλύπτεται από τον 
προϋπολογισµό του 2013 κ 2014 φορέας 071 ΚΑΕ  9771 της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας και καταχωρήθηκε µε αρ. έγκρισης 651/3-12-2013  στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ∆Ε Ν. Φωκίδας, θα βαρύνεται δε µε όλες τις 
νόµιµες κρατήσεις, δηλαδή:  

 

• ΜΤΠΥ  3% 

• ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΜΤΠΥ  2% 

• ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  20% 

• ΦΟΡΟΣ   υπέρ δηµοσίου όπου απαιτείται.  
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� Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Η  Ε Κ Π Τ Ω Τ Ο Υ 
�  

Άρθρο 34 Κ.Π.∆ 118/2007 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία  που του ορίστηκε για 
να υπογράψει σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκησης του φορέα οργάνου 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

2. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύµβαση όταν : Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του δηµοσίου ή όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

� ∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ  
 

 Άρθρο 15  ΤΟΥ Κ.Π.∆ 118/2007 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και 
της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.118/07. 
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      Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, ως 
εξής: 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού : Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο µισό 
του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα 
που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του 
διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου. Στον κλειστό διαγωνισµό δικαίωµα ένστασης στην περίπτωση 
αυτή έχουν µόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της 
υποβολής της. 

 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, 
αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 
παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  
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δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α 
του π.δ/τος 118/07, 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 το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.  

      Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

      Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της 
σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την 
αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

       Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/07 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση 
του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

      Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 
2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 
επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω 
ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

 

� Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α   Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ    Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

 

Ονοµασία Τράπεζας..................................  

Κατάστηµα..................................…..     

∆/νση.........................................................         

                                                                                  Hµεροµηνία έκδοσης...............     

 ΕΥΡΩ......................................................... 

ΠΡΟΣ (Αναγράφεται η Υπηρεσία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 37  Τ.Κ 33-100 

ΆΜΦΙΣΣΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...................   ΕΥΡΩ 
…………………........................... 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα διά της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....................................υπέρ της εταιρίας 
.............................................................∆/ΝΣΗ .....................................................διά την 
συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της 
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.................................................................. για την προµήθεια 

..................................................…… σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ..................∆/ξής σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµη ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησης 
σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, πριν την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............................................................. 

• 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 καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
ένα ( 1 ) µήνα του  χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

� Σ Χ Ε ∆ Ι Ο    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Άµφισσα  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ                                                                     
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Στην Άµφισσα σήµερα την …./…./….. ηµέρα ………………….. µεταξύ 
αφενός της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που εδρεύει στην οδό Γιδογιάννου 37 
Άµφισσα 33100 και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπερειφερειάρχη Παναγιώτα 
∆ηµ. Γαζή και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή» και αφετέρου της/του ………………………………………….. που εδρεύει 
στην ………………………….., και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση 
ως «ο Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

 

Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από τη Περιφερειακή 
Ενότητα Φωκίδας µε την υπ’ αριθ. …………… απόφαση της Οικονοµικής  
Επιτροπής και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την υπ’ αριθµ. ……………… 
απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής , ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας έως 1500 τόνων άλατος  σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας Σύµβασης, του συνοδευτικού πίνακα τεχνικών προδιαγραφών 
και των προσφερουσών τιµών του. 
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Συγκεκριµένα, µε την  παρούσα  Σύµβαση η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις για την εκτέλεση της 
προµήθειας όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται   στην παρούσα  και στα 
κατωτέρω αναφερόµενα συµβατικά τεύχη τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και 
αδιαίρετο µέρος της, ώστε τα εν λόγω τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική 
συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

Τα κατωτέρω συµβατικά στοιχεία ερµηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη και αλληλοσυµπληρώνονται µε σκοπό την αρτιότερη και 
πληρέστερη εκτέλεση της προµήθειας και την εξασφάλιση του βέλτιστου 
αποτελέσµατος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή 
ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε την σειρά προτεραιότητας µε 
την οποία παρατίθενται παρακάτω: 

 

1. Η παρούσα σύµβαση 

2. Η απόφαση κατακύρωσης 

3. Η προκήρυξη του διαγωνισµού 

4. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

 

Σε κάθε περίπτωση η προκήρυξη του διαγωνισµού  έχουσα  χαρακτήρα κανονιστικής 
διοικητικής πράξης δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την 
Αναθέτουσα Αρχή, όσο και τον Ανάδοχο και κάθε παράβαση ουσιώδους όρου της 
προκήρυξης κατά την συνοµολόγηση της παρούσας σύµβασης συνεπάγεται την 
ακυρότητα της σύµβασης. 

 

 

� ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 

 Η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια στην  Π.Ε  Φωκίδας έως 1500 τόνων 
άλατος σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος ∆ της διακήρυξης. 
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� ΤΡΟΠΟΣ   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ 

1.Οι ποσότητες αλατιού θα παραδίδονται τµηµατικά και εντός 12 ωρών 
ανεξαρτήτως ηµέρας και ώρας σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται από 
την γραπτή ή  τηλεφωνική ειδοποίηση του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας εντός ορίου αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας. 
 
2. Η Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή οριζόµενη από την 
υπηρεσία της Π.Ε  Φωκίδας. 
 
3.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση µικρής έκτασης 
κακοκαιρία να µην προµηθευτεί το σύνολο της ποσότητας αλατιού όπως αυτή 
καθορίζεται στην εν λόγω διακήρυξη αλλά  σε ποσοστό έως 30% µικρότερη. 
 

 

� Τ Ρ Ο Π Ο Σ   Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ -  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ 

 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και θα καλύπτεται από τον 
προϋπολογισµό του 2013 και 2014 φορέας 071 ΚΑΕ 9771 της Π.Ε Φωκίδας, και 
καταχωρήθηκε µε αρ. έγκρισης 651/3-12-2013  στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωµής της Υ∆Ε Ν. Φωκίδας, θα βαρύνεται δε µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, 
δηλαδή:  

 

• ΜΤΠΥ 3%  

• ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΜΤΠΥ  2% 

• ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  20% 

• ΦΟΡΟΣ   υπέρ δηµοσίου όπου απαιτείται.  

 
 

� ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
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Ο επιτυχών µειοδότης ………………………………..συµµετείχε στον διαγωνισµό µε  
συνολική τιµή προσφοράς : ……………………€. 

  

 

 

 

� ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Κατατέθηκε µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, Εγγυητική Επιστολή ύψους 

……………………..Ευρώ, η οποία µετατράπηκε από τον ανάδοχο της προµήθειας σε  

εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως σε ποσοστό 10% της αξίας του είδους για το 

οποίο ανακηρύχτηκε ο µειοδότης, δηλαδή ύψους …………………….Ευρώ  .  

Οι Συµβαλλόµενοι 

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                              Η ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

……………………………                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Προµήθεια έως 1.500 τόνων ακατέργαστου αλατιού(χύµα), για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στις περιοχές ευθύνης της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 
Το προιόν πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσµίξεις ξένων σωµάτων. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σφοδρής κακοκαιρίας ο προµηθευτής θα πρέπει να 
έχει την δυνατότητα να διαθέσει όσους τόνους αλατιού περαιτέρω απαιτηθεί , µε την 
ίδια τιµή και τους ίδιους όρους της παρούσας, µε τη σύνταξη συµπληρωµατικής 

σύµβασης από την αρχική. 
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