
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Λαμία: 4-11-2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                Αρ. πρ. 4559
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

T . / : .  3αχ Δ νση Πλ Ελευθερίας
 : Πληροφορίες Ε. Κομνηνού

Τη       : 22313 - 53318λέφωνο
Φαξ                : 22310-67454

ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, του σκάφους και των 
μηχανημάτων  έργων,  των  υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Φθιώτιδας  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με πρόχειρο διαγωνισμό».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.  Α΄/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το  Π.Δ.  148/2010  (ΦΕΚ  241/τ.  Α΄/27-12-2010)  Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Στερεάς 

Ελλάδας.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  «Περί  Προμηθειών  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».

4. Το  Π.Δ.  118/2007  «  Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου  »  και  το  Π.Δ.  60/2007  «Περί 

συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου [κπδ] [φεκ 266 α/4-

12-96].

6. Την αρ. 12 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θέμα 

«Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες υλικών και παροχής υπηρεσιών 

έτους 2011 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ανά περιφερειακή ενότητα» θέμα 4 πρακτικό Π.Σ. 2 /24-2-2011.
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7.
Την αρ. 884/28o /24-10-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, που εγκρίνει την διενέργεια και τους όρους του συγκεκριμένου διαγωνισμού όπως 

περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

8. Την  ανάγκη  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  για  την 

ασφάλιση  των  αυτοκινήτων  του  σκάφους  και  των  μηχανημάτων  της  Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σε ΕΥΡΩ με 

κριτήριο κατακύρωσης ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, των 

μηχανημάτων έργων και του σκάφους των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 

της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  σύμφωνα  με  τους  πίνακες  του  παραρτήματος  Α,΄ 

προϋπολογισμένης δαπάνης 40.000,00  € περίπου με Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ Ω Ρ Α

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-
Δ/νση Οικονομικού Πλ. Ελευθερίας 3 
– 3ος Όροφος

23-11-2011 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 

30/11/2011 ημέρα  TETAΡTH και ώρα 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει Δημόσια, από τριμελή επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

- Συνεταιρισμοί και

- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών  είναι εκατόν είκοσι [120] ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενους από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγύησης 

συμμετοχής [150] ημέρες [ημερολογιακές] τουλάχιστον.

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός αφορά τη σύναψη σύμβασης για ένα έτος, για την ασφάλιση των  αυτοκινήτων 

του σκάφους και των μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) μήνες μετά την 

κατακύρωση  του  πρακτικού  από  το  άνοιγμα  των  προσφορών της  Οικονομικής  Επιτροπής 

σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές να δοθούν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΕ  ΕΥΡΩ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄].

• Το Π.Δ. 118/2007 Κ. Π. Δ.  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.

• Το Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού  των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών».

• Το νόμο 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

• Το Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ. «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

• Τα .άρθρα 40-42 του Π.Δ. 173/90 όπως ισχύουν σήμερα.

Επισυνάπτονται τα παραρτήματα:

α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΣΚΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄]

β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄].

γ). ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄]

δ). ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄] .

Τα ανωτέρω παραρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες:

1).  ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  2).    ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ

Τα έξοδα δημοσίευσης και  οι  κρατήσεις  υπέρ τρίτων βαρύνουν τον  ανάδοχο τα οποία θα 

πληρωθούν  με  την  εξόφληση  του  πρώτου  λογαριασμού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  του  Ν. 

3548/2007.
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Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  παρέχονται  από  τη  Δ/νση 

Οικονομικού (τηλ. 22313-53318).

Οι όποιες κρατήσεις βαρύνουν τους μειοδότες σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3548/2007.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα www.pste.gov.gr.

                                                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                                          α/α

                                                                                                  ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΤΑΪΚΟΣ
                                                                                                          ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Κοινοποίηση:

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες
3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. κ.κ. Γενικοί Διευθυντές
5. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
6. Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –   MHXANHMATA   ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ   
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΚ.

ΚΥΒ. Φορολ
ογική
Ισχύ

Ημερομηνία
1ης άδειας  
κυκλοφορίας

Δ/νση 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ
1 ΚΗΙ 4294 OPEL ASTRA IX 1400 10,0

28-4-2004

Δ/νση
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ
2 KHI 1321 ΠΕΖΩ ΙΧ 1600 10,0 5-6-2000

Δ/νση 
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ
3 KHI 4292 MITSUBISHI ΤΖΙΠ 2000 14,0 22-01-2004

ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ
4 ΚΗΗ 2715 CHRYSLER ΤΖΙΠ 2500 17,0 26-03-2008

Δ/νση Εμπορίου 5 ΚΗΗ 2716 NISSAN 
TIIDA

IX 1600 11,0 27-03-2008

Δ/νση
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ
6 ΚΗΙ 1353 STAYER φορτηγό 58 30-12-1987

7 KHI 1361 MITSUBISHI IX 15 03-08-1995

8 ΚΗI 1352 MERCEDES φορτηγό 36 10-11-1995

9 KHI 3298 SCANIA φορτηγό 51 26-11-1996

10 KHI 5926 SCANIA πλατφόρμα 66 28-01-1987

11
 
   KY 5574 SHM 4NA Διαμορφωτήρα 136 30-11-1994

12 KY 5593 SHM
«

181 8-9-2004

13 KY 5594 SHM
«

181 8-9-2004

14 ΙΧ 109801 SHM
μηχάνημα 

έργου  164 PS 20-5-2009

15 KY 5575 SHM 4NA Διαμορφωτήρα 136 7-9-1995

16 KY 5577 SHM 5NB Διαμορφωτήρα 179 HP 5-11-1996

17 KY 5582 SHM 5NB Διαμορφωτήρα 179 20-11-1997

18 ΚΥ 5595 Διαγραμμικό μηχάνημα 32,8 HP 28-3-2005

19 ΚΥ 5573 JCB μηχάνημα 85     -4-1993

20 ME 91690 RENAULT μηχάνημα 215 HP 13-10-2006
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21 KHH 2713 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΌ4*4 2500 17 11-03-2008

22 ΚΗΗ 2712      MAZDA ΦΟΡΤΗΓΌ4*4 2500 17 11-03-2008

23 ΜΕ 91712 HUNDAY Μηχάνημα 164 PS 2-2-2007

24 ΚΗΗ 2773 NISSAN X-
TRAIL

επιβατικό 1998 14.0 1/11/2005

25 ΚΗΗ 2774
ΤΟΥΟΤΑ 
AVENSIS επιβατικό 1598 11.0 26/6/2003

ΔΕΣΕ
26 ΚΥ 1072 THOMAS ΦΟΡΤΗΓΟ 59 22-4-1989

27 ΚΥ 5567 Μηχ/μα έργου ΦΟΡΤΩΤΗΣ 122 28-3-1988

28 ΚΥ 5584 Μηχ/μα έργου Διαγράμμισης 
οδών

33 10-4-2001

29 ΚΥ 5583 ΣΑΡΩΘΡΟ 107 HP 12-8-1998

30 ΚΥ 9801 ΦΟΡΤΗΓΟ 57 3-2-2000

31 ΚΥ 5588 ΠΟΛΥΜΗΧ/ΜΑ 113 5-12-2001

32 KY 5592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 106 ΗP 22-3-2004

33 KY 5590 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 136 4-9-2002

34 KY 9826 ΦΟΡΤΗΓΟ 35 20-3-2003

35 ΚΥ 9807 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ 18 4-4-2001

36 ΚΥ 9827 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ 18 23-4-2003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΡΧΗΣ

37 KHH 2721 BMW ΙΧ 2500 14,0 30-05-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΡΧΗΣ

38 ΚΗΗ 2717 HYUNDAI 
TYCSON

IX 2000 14,0 15-04-2008

ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΥΒ. Φορολογι
κή

Ισχύ

Ημερομηνία
1ης άδειας 

κυκλοφορίας

Δ/νση ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΣ
Τ.Σ.270

ΣΚΑΦΟΣ 
ΦΟΥΣΚΩΤΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 7 

m
(εξωλέμβιος 

μηχανής)

200 ΗΡ 20-9-2010

(έτος κατασκευής 
13-8-2009)
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σωματικές βλάβες προς τρίτους  - επιβαίνοντες       500.000,00€
Υλικές ζημιές προς τρίτους                                       500.000,00€
Θραύση υαλοπινάκων                                                600,00€
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 
Προσωπικό ατύχημα                                                 15.000,00€
Οδική βοήθεια  σε όλα 
Νομική προστασία σε όλα
Προστασία Bonus 

                                                                                                     Ο Προϊστάμενος 
                                                                                                               Δ/νσης Οικονομικού α/α

                                                                                                     Βασίλειος Κύρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ  EΥΡΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007)

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποβάλλουν,  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  τα  εξής 
δικαιολογητικά :

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ίση με το 5% επί της προϋπολογισμένης 
δαπάνης, ( 2.000 €).

Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  με  θεώρηση  του  γνήσιου  της 
υπογραφής στην οποία  :

 α)  θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

 β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
 

i. δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα 
σχετικό  με  την  άσκηση της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  ή  για 
κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας

ii. δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης , 
εκκαθάρισης

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά περίπτωση

    γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς   με  αντιπρόσωπό  τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η προσφορά θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα:
Α). Πρωτότυπα δικαιολογητικά Β). Φωτοαντίγραφα σε κλειστούς υπό-φακέλους. 
Κάθε υπο-φάκελος θα περιλαμβάνει:

1. φάκελο δικαιολογητικών, 
2. φάκελος τεχνικής προσφορά, 
3. φάκελος οικονομικής προσφοράς(πρωτότυπη και αντίγραφο). 

Όλη η προσφορά πρωτότυπη και αντίγραφα θα υποβληθεί σε ενιαίο φάκελο.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει , σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
εξής δικαιολογητικά:

α)   Οι Έλληνες  πολίτες
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με 
την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από τα 
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας, 
δωροδοκίας

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 υπό πτώχευση, και ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση .

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι 
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που αφορούν εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης , είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  με  το  οποίο  να  πιστοποιείται  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.  Για  όσους  ασκούν 
γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΓΑ.

6. Βεβαίωση  του  προμηθευτή  ότι  διαθέτει  πλήρως  εξοπλισμένο  συνεργείο 
επισκευής και συντήρησης του μηχανήματος ή βεβαίωση του οίκου κατασκευής 
του μηχανήματος ότι το συνεργείο με το οποίο συνεργάζεται έχει εκπαιδευτεί 
στη συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.

7. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  με  τους  όρους  τους  οποίους  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα.

β)  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
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  υπό   εκκαθάριση,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  και 
επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης.

3.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  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 στις περιπτώσεις των ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε),  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης στις περιπτώσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων , από το 
οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση  για κάποιο 
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αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  ή  για 
κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας.

γ)  Οι  Συνεταιρισμοί
              Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά..

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2. 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  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση , για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας   ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας.

δ)  Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(άρθρο 11, 12 Π.Δ. 118/2007)

Προσφορές  οι  οποίες  ισχύουν  για  διάστημα  μικρότερο  από  30  ημέρες  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο  φάκελο  καθαρογραμμένη  και  χωρίς  ξύσματα,  σε  δύο  αντίγραφα.  Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν τιμές ανά είδος και για το σύνολο των 
προς  προμήθεια  ειδών  του  συνημμένου  παραρτήματος.  Δε  γίνονται  δεκτές  προσφορές  για 
μεμονωμένα είδη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β.  Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
γ.  Ο αριθμός  της  διακήρυξης
δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε.  Τα στοιχεία  του αποστολέα

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής η υπεύθυνη δήλωση και η βεβαίωση εκπροσώπησης, όπου απαιτείται κλπ.

Τα  τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, (μέσα στον κυρίως φάκελο)με 
την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
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Τα οικονομικά στοιχεία  τοποθετούνται σε  ξεχωριστό  φάκελο  (μέσα στον  κυρίως 
φάκελο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η Επιτροπή προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την πιο κάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος,  μονογράφεται  και  σφραγίζονται  από  την 

Επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφεται και 
αποσφραγίζεται  μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων.  Δικαίωμα 
γνωστοποίησης των οικονομικών προσφορών και  παρουσίας κατά την αποσφράγιση έχουν 
μόνο  όσοι  εκ  των  συμμετεχόντων  ΔΕΝ  απορρίφθηκαν  κατά  τα  προηγούμενα  στάδια 
αξιολόγησης.

β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά 
την αξιολόγηση, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Προσφορές  με  τις  οποίες  ζητείται  η  απαλλαγή  από  τις  επιβαρύνσεις  και  τις  κατά 
περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεις, είναι  άκυρες και λογίζονται σαν να μην έχουν υποβληθεί 
ποτέ.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται δεκτές.
Προσφορές στις  οποίες  υπάρχουν διορθώσεις,  που τις  καθιστούν ασαφείς  κατά την 

κρίση της Επιτροπής, απορρίπτονται. Προσφορές από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 
απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την 
αρμόδια επιτροπή προμηθειών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν 
αποδέχεται,  οπότε  πρέπει  να  αναγράφει  στην  προσφορά  του  τους  όρους  με  τους  οποίους 
μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.
Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης  των  προσφορών  τους  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. 
Διευκρινήσεις  δίδονται  μόνο  όταν  ζητούνται  από  αρμόδιο  όργανο,  είτε  ενώπιον  του,  είτε 
ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου. 
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
(άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007)

1.  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν  υποβάλλεται εγγράφως  ως εξής :

α)  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού στο  αρμόδιο  για  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισμού  όργανο,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της 
διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  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  όργανο  του  φορέα,  που  διενεργεί  τον 
διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια αυτού.
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β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν ή  της  νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή  διακοπή  του  διαγωνισμού  αλλά εξετάζεται κατά 
την  αξιολόγηση   των   αποτελεσμάτων   του  διαγωνισμού  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
προμηθειών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτής. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στο αρμόδιο για την κατακύρωση 
όργανο το οποίο αποφαίνεται τελικά.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ΄ 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

γ)  Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών [3] εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των 
σχετικών  αποφάσεων  στο  βιβλίο  που  τηρείται  για  το  σκοπό  αυτό  από  την  υπηρεσία  που 
διενεργεί το διαγωνισμό.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 
γίνονται  δεκτές.

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
(άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007)

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  γραμμάτιο  του  ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ομολόγου 
Δημοσίου  για  ποσό  ίσο  προς  το  5  % επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης  δαπάνης. 
Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  τα  ανωτέρω  εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  υποχρεούται  να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ως 
προς τις εγγυήσεις, ισχύουν  τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 394/96. 

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, και θα πρέπει να αναγράφονται ολογράφως 

και αριθμητικώς κατά είδος, και θα είναι σταθερές για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης.
Γενικά,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  του  κανονικού  ή  μη  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι  κρατήσεις  θα  υπολογίζονται  στις  ανωτέρω  τιμές  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα 
νομοθεσία.
Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω δύνανται κατά την κρίση της 
Επιτροπής Προμηθειών να μην ληφθούν υπόψη.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή  των προσφερομένων ειδών.
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ  -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  -  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πηγές χρηματοδότησης είναι αυτές όπως προκύπτουν από τον οικείο προϋπολογισμό 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Το οφειλόμενο λόγω επιβολής προστίμου ή κατάπτωσης εγγυήσεως ποσό, γίνεται υπέρ 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου 

Λογιστικού ύστερα από την προσκόμιση ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Κατά την παράδοση καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπος 
του  την  ιδιότητα  του  οποίου  πρέπει  να  κάνει  γνωστή  στην  Υπηρεσία  και  ο  οποίος  θα 
υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τις τυχόν γενόμενες απορρίψεις.

Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  ή  αντιπρόσωπος  του  αρνηθεί  να  υπογράψει  τα 
παραπάνω πρωτόκολλα ή πρακτικά πρέπει να γίνει ρητή μνεία για την άρνηση του αυτή.

Η παραλαβή θα γίνεται  από τριμελή  επιτροπή που  θα  ορίζεται  από τον  Δ/ντή  της 
Υπηρεσίας.

Τα  μέλη  της  επιτροπής  παραλαβής  πρέπει,  αν  είναι  δυνατόν,  να  είναι  μόνιμοι 
υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β΄.

Σε περίπτωση που η συγκρότηση αυτής της επιτροπής δεν είναι δυνατή, τότε ο Δ/ντής 
κατά την κρίση του συγκροτεί  την επιτροπή από υπαλλήλους  που δεν έχουν τις  ανωτέρω 
ιδιότητες. Οι επιτροπές αυτές αντικαθίστανται τουλάχιστον κατά μήνα.

Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το προς προμήθεια ασφαλιστικό 

συμβόλαιο  αναφέρεται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο  η  παρέκκλιση που παρουσιάζει  από τους 
όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το ασφαλιστήριο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, όπως μέσα σε 
μία (1) ημέρα αντικαταστήσει το ασφαλιστικό συμβόλαιο που έχει απορριφθεί παραιτούμενος 
ρητώς  από  το  δικαίωμα  της  διαιτησίας,  διαφορετικά  η  Υπηρεσία  έχει  τη  δυνατότητα  να 
συνάψει άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο με τους προβλεπόμενους και εγκεκριμένους όρους από 
την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 
βαρύνει τον προμηθευτή.

Το  ίδιο  θα  γίνεται  και  στην  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  προσκομίσει  το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που του έχει παραγγελθεί.

Σε περίπτωση όμως που το ασφαλιστικό συμβόλαιο απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το 
ζήτημα παραπέμπεται στο Δ/ντή της Υπηρεσίας η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για 
τον προμηθευτή.

Το  πρακτικό  για  την  απόρριψη  θα  υπογράφεται  και  από  τον  προμηθευτή  ή  τον 
αντιπρόσωπό του, στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του, αν υπάρχουν, επί των 
οποίων  η  επιτροπή  παραλαβής  πρέπει  να  διατυπώσει  τις  αντιπαρατηρήσεις  της.  Εάν  δεν 
διατυπωθούν  από  την  επιτροπή  παραλαβής  αντιπαρατηρήσεις,  για  τις  παρατηρήσεις  του 
προμηθευτή  το  γεγονός  αυτό  μαρτυρεί  την  αλήθεια  των  παρατηρήσεων  του  προμηθευτή. 
Επίσης αδικαιολόγητη άρνηση του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει  το 
πρακτικό αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την ποινή που θα του επιβληθεί.
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 Από  την  έγγραφη  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  των  αποτελεσμάτων  του 
διαγωνισμού, στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών:

α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση  ή  δεν  προσκομίσει  την  απαιτούμενη  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  ή  τα 
υπόλοιπα  δικαιολογητικά  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας,  ύστερα  από 
γνώμη της επιτροπής προμηθειών, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Στον  προμηθευτή,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή 
σύμβαση,  επιβάλλονται  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  ύστερα  από 
γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :

α)  Κατάπτωση  μερική  ή  ολική  της  κατατεθείσης  εγγυήσεως  συμμετοχής  ή  καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση

β) Προμήθεια των ασφαλιστικών συμβολαίων σε βάρος του είτε από τους επόμενους 
προμηθευτές,  που  είχαν  λάβει  μέρος  στο  διαγωνισμό  είτε  με  απευθείας  αγορά,  είτε  με 
διενέργεια διαγωνισμού.

γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του 
διαφέροντος που θα προκύψει.

δ)  Προσωρινώς  ή  οριστικός  αποκλεισμός  του  προμηθευτή  από  τις  προμήθειες  του 
Δημόσιου Τομέα.

Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του προμηθευτή είναι άσχετες με την κατ’ αυτού ποινική 
δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά  ταυτόχρονα και  ποινικό  αδίκημα ή οποιαδήποτε  άλλη 
αξίωση της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν 
για  κάθε  ζημιά  της  υπηρεσίας  από  τον  προμηθευτή,  η  κάθε  αξίωσή  της  κατά  αυτού  θα 
κρατείται απ’ ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται  
σαν  Έσοδο  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  περί  είσπραξης 
Δημοσίων  Εσόδων.  Το  δικαίωμα  της  επιλογής  έχει  ο  Περιφερειάρχης  Στερεάς  Ελλάδας 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής προμηθειών.

Γενικά  σε  κάθε  περίπτωση  αθέτησης  οποιουδήποτε  όρου  της  διακήρυξης  αυτής 
εφαρμόζονται οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α) Η χορήγηση αρχίζει από την ….. και λήγει την……, με μονομερές δικαίωμα της 

υπηρεσίας να την παρατείνει για χρονικό διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών, χωρίς να απαιτείται 
για  αυτό καμία  συναίνεση του προμηθευτή  ο οποίος  δεν έχει  τη δυνατότητα να προβάλει 
οποιαδήποτε αξίωση έναντι των Υπηρεσιών για την αιτία αυτή.

Β)  Με  τους  ίδιους  όρους  η  υπηρεσία  μπορεί  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της 
σύμβασης,  να εντάξει  και  άλλες  Υπηρεσίες  που δεν συμπεριλαμβάνονται  στον πίνακα της 
διακήρυξης.

Γ) Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι των Υπηρεσιών για τυχόν 
αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών. Επίσης ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση σε 
περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσίας ή μεταφοράς της σε άλλο μέρος οπότε στην περίπτωση 
αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
μετά από προηγούμενη γνωμάτευση της επιτροπής προμηθειών.

Δ)  Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  ολικής  ή  μερικής  κατακύρωσης,  της 
επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού.
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Γ Ε Ν Ι Κ Α
Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου.  Η  έγκριση  ή  όχι  του 

αποτελέσματος  του  διαγωνισμού υπόκειται  σε  μας,  μετά  από γνωμοδότηση της  επιτροπής 
προμηθειών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 
υπηρεσία μας. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, Π.Δ. 
394/96 Κ. Π. Δ. και Ν. 2503/97.
α) ΕΙΔΗ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

                                                                                                                 Ο Προϊστάμενος
                                                                                                           Δ/νσης Οικονομικού α/α

                            Βασίλειος Κύρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Λαμία, σήμερα …../…/… ημέρα ……….. και ώρα …….. στα γραφεία της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας οι υπογεγραμμένοι:

1. Ο  Περιφερειάρχης  Στερεάς  Ελλάδας  κ.  Κλέαρχος  Περγαντάς,  ενεργώντας  για 

λογαριασμό του κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας),  που εδρεύει  στη 

Λαμία, ταχ. δ/νση Υψηλάντη 1, με Α.Φ.Μ. 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας και

2. Η  προμηθεύτρια  εταιρία  ………………………………..  με  Α.Φ.Μ. ……………. 

Δ.Ο.Υ. ………… ταχ. δ/νση ………………….. …….. τ.κ. …….. που αναδείχθηκε ανάδοχος 

για  την  ασφάλιση  των  αυτοκινήτων  του  σκάφους  και  των  μηχανημάτων  έργων  της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη:

(1) Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  Το  Π.Δ.  118/2007 

Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.).  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.60/2007 

«Περί συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων".

(2) Την αριθμ.  ………………………. Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής την οποία 

εγκρίνει  την  διακήρυξη  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 

16



ασφάλιση  των  αυτοκινήτων  του  σκάφους  και  των  μηχανημάτων  έργων  της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(3) Την  αριθμ.  ………………………..  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την 

οποία  εγκρίθηκε  το  πρακτικό  της  ………………… με  το  οποίο  κατακυρώθηκε  το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε και αναδείχθηκε μειοδότης σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Α ν α θ έ τ ε ι
στο  δεύτερο  των  συμβαλλομένων  την  ασφάλιση  των  αυτοκινήτων  του  σκάφους  και  των 
μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών τους με 
τους παρακάτω όρους:

1. Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  από  …./…/….  μέχρι  …/…/…., δυνάμενη  να 

διακοπεί όποτε κριθεί σκόπιμο ή να παραταθεί για δύο (2) μήνες με μονομερή, έγγραφη 

δήλωσή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας.,  χωρίς  να  χρειάζεται  η  συναίνεση  της 

εταιρείας. 

2. Το  σύνολο  των  ετήσιων  ασφαλίστρων  είναι  ……………… €. Οι κρατήσεις  υπέρ 

τρίτων και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη, άρθρο 6 Ν. 3548/2007.

3. Η πληρωμή, για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του σκάφους και των μηχανημάτων 

έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, θα γίνει 

με  την  προσκόμιση,  από  μέρους  της  εταιρείας,  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών 

(ασφαλιστήρια  αυτοκινήτων-μηχανημάτων  έργων  σκάφους,  φορολογική  και 

ασφαλιστική  ενημερότητα  κ.α.)  και  τον  έλεγχο  αυτών  από  την  Υπηρεσία 

Δημοσιονομικού  Ελέγχου,  για  την  έκδοση  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος 

πληρωμής.

4. Για την εκτέλεση της παρούσας ο μειοδότης κατέθεσε την με αρ. ………… Εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ……… €.

5. Αυτοκίνητα  ή  μηχανήματα  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Φθιώτιδας  των οποίων  τα 

ασφαλιστικά  συμβόλαια  λήγουν  μετά  την  έναρξη  της  παρούσας  σύμβασης  θα 

ασφαλιστούν για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης (π.χ. εννέα μήνες 

αντί δώδεκα).

6. Η παράβαση όρου του παρόντος συμφωνητικού συνεπάγεται την αυτοδίκαια λύση της 

συμφωνίας και την ανάθεση της εργασίας στον επόμενο μειοδότη.

7. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄1995) και του 

Π.Δ. 118/2007.
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8. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο 

κατατέθηκαν στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Οικονομικού, το δε άλλο πήρε 

ο  ασφαλιστής  αφού  δήλωσε  συγχρόνως  ότι  ενεργεί  για  το  όνομά  του  και  για 

λογαριασμό του.

ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για τον κύριο του έργου

  O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                      Για τον ανάδοχο

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ονομασία Τράπεζας …………………………
Κατάστημα                …………………………
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                     Ημερομηνία έκδοσης……..

ΕΥΡΩ  ………………………..

Προς:  (Αναγράφεται  η  Υπηρεσία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  προς  την  οποία 
απευθύνεται)

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

• Έχουμε την τιμή να  σας γνωρίζουμε 
ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως 
μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  …......................υπέρ  της 
εταιρείας……………………………………....   Δ/νση 
………………………………………….για τη  συμμετοχή  της  στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό  της  …………………………………………….   για  την  προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα  με την υπ΄ αριθμ………../
……….Δ/ξή σας.
• Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο 
τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς  να  ερευνηθεί  αν  πράγματι  υπάρχει  ή  αν  είναι  νόμιμη  ή  μη  η 
απαίτησή σας 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.
• 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 την ………………………………………………
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος:
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«Το παραπάνω ποσό τηρούμε  στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί,  ολικά ή 
μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 
ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»

ή

«η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007».

                                             Ο Προϊστάμενος
                                      Δ/νσης Οικονομικού α/α

                                           Βασίλειος Κύρκος
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