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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
Ταχ. ∆/νση :Μεραρχίας 36 
Ταχ. Κώδικας :62110-Σέρρες 
Πληροφορίες :Ι.Καλφόγλου 
                            Κ.Αγγελίδης 
Τηλέφωνο :2321 350360-357 
FAX :2321 350458 
E-mail                  :kalfoglou@serres.pkm.gov.gr 
                            aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
 

 
 
 
 
 
Σέρρες 27-12-2016 
Αρ. πρωτ.:534891/6548 
 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
«∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ∆ΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΕΠ.Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2016, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ∆ΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σε Ευρώ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής  

 

Καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα Ελλάδος ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών 

Ηµεροµηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ  
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ηµέρα/Μήνας/Έ
τος 

Ηµέρα 
Εβδοµάδας και 
Ώρα Ελλάδος 

3-2-2017 
Παρασκευή 

και ώρα 15:00 

Παρασκευή 
 10-2-2017 

και ώρα 9:00 π.µ. 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

 

1.      ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 79.993,14 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24%, το οποίο επιµερίζεται ως ακολούθως:(Χρώµατα ∆ιαγραµµίσεων: 55.671,00 € και 
Υαλοσφαιρίδια: 8.839,60 €).  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 64.510,60 Ευρώ. 
(CPV ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ: 44811000-8,  CPV ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ:34922110-0),  
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Μεραρχίας 36 
62110 ΣΕΡΡΕΣ 

Γραφείο 219, 2ος όροφος 
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Ηµεροµηνία 
Αποστολής 

στην 
Υπηρεσία 
Επισήµων 
Εκδόσεων 

των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

Ηµεροµηνία 
∆ηµοσίευσης 
στο Εθνικό 

Τυπογραφείο 
(Τεύχος 

∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων 
Συµβάσεων) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ηµοσίευσης σε 

Ελληνικές 
Εφηµερίδες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης 

στη 
∆ιαδικτυακή 
Πύλη του  

www.promithe
us.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης 

στη 
∆ιαδικτυακή 
Πύλη του 

www.eprocure
ment.gov.gr 
του ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης  

στο site της Π.Κ.Μ. 

27-12-2016 30-12-2016 30-12-2016 29-12-2016 27-12-2016 29-12-2016 

 
Έχοντας υπόψη : 
 

ı. Τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016). 
3. Τις ∆/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/11-4-2012, τεύχος Α', “Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” 
4. Το Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30-5-97) 
5. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” 
6. Tον Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”  
7. Τις ∆/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”,  

8. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 
(ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 

9. Το Ν. 3886/2010 “Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 
ΕΟΚ.», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'/25-1-2013) 
“Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις” και µε το άρθρο 74 του Ν. 4146/2013 
(ΦΕΚ 90 Α'/18-4-2013) “∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις” και ισχύει.  

10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” 

11. Το Ν. 4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις” 

12. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
120/ Α/29.05.2013), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 
Α) “Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις”, της 
Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/ 07.04.2014)”Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις”, του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” και των άρθρων 
134-138 καθώς και του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014,“Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”  

13. Την υπ’ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 (Α∆Α:ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

16PROC005644386 2016-12-27



  3 

Ανταγωνιστικότητας  σχετικά µε τις «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 2677/Β/ 21.10.2013) 

14. Την υπ΄αρ. 225/13-11-2015 (Α∆Α:ΩΜΒΛ7ΛΛ-ΟΘ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2016. 

15. Την αριθµ. 2108/45/22.11.16 (Α∆Α: ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ) Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής της Π.Κ.Μ., 

περι συγκρότησης πενταµελούς επιτροπής διενέργειας τακτικών και διεθνών διαγωνισµών της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

16. Την αριθµ. 2361/49/20.12.2016 (Α∆Α:7ΝΝΚ7ΛΛ-ΤΡ5) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 
περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοιχτού, διεθνούς, µειοδοτικού διαγωνισµού και των όρων 
αυτού «Προµήθειας Χρωµάτων ∆ιαγραµµίσεων Επ. Οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016», 

µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 79.993,14 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, η 
οποία επιµερίζεται ως ακολούθως:(Χρώµατα ∆ιαγραµµίσεων: 55.671,00 € και Υαλοσφαιρίδια: 8.839,60 
€, άνευ ΦΠΑ).  

17. Το αρίθµ πρωτ.207620/1910/17-05-16 (Α∆ΑΜ: 16REQ004403881) Πρωτογενές Αίτηµα της ∆.Τ.Ε. 
18. Η αρίθµ.28/5/10-3-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. η οποία εγκρίνει το 

Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών Κ.Α.Π. 2016. 
19. Την αριθµ. 253768/2883 (Α∆Α:6Ψ537ΛΛ-Β99),(Α∆ΑΜ:16REQ004591907) πολυετή Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που καταχωρήθηκε µε Α/Α 365 
αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

20. Το αρίθµ.οικ.454606/4336/7-11-2016 έγγραφο της ∆.Τ.Ε. της ΠΕ Σερρών. 
21. Η αρίθ.238/22/21-11-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ., περί τρόπου 

δηµοπράτησης του έργου «Προµήθεια χρωµάτων διαγραµµίσεων Επ.Οδικού δικτύου της ΠΕ 
Σερρών 2016». 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
Ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή, µειοδοτικό διαγωνισµό Προµήθειας Χρωµάτων 
∆ιαγραµµίσεων Επ. Οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 79.993,14 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24%, το οποίο επιµερίζεται ως ακολούθως:(Χρώµατα ∆ιαγραµµίσεων: 55.671,00 € και 
Υαλοσφαιρίδια: 8.839,60 €, άνευ ΦΠΑ).  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 64.510,60 Ευρώ. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της Σύµβασης και έως 31-12-2017. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 10-2-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
9:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών, στο γραφείο 219 του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών, Μεραρχίας 36. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1o : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας, θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), σε συνδυασµό µε την παράλληλη ισχύουσα νοµοθεσία ως 
ενδεικτικά αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας. 
Στη διαδικασία γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, 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 της προµήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, 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. 
 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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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Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις (CPV) τα κατωτέρω υπό προµήθεια είδη ταξινοµούνται ως εξής: 
 
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 
ΤΜΗΜΑ 1: 
CPV ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ: 44811000-8, (25.300 kg). 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.671,00 €, άνευ ΦΠΑ.  
 
ΤΜΗΜΑ 2: 
CPV ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ: 34922110-0, (8.036 kg). 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:8.839,60 €, άνευ ΦΠΑ. 
 
Τα υπό προµήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται  στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που συντάχθηκαν από ∆/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Σερρών και αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• Το συµφωνητικό 
• Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού µε τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών. 
• Η προσφορά του Αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων και των αποδεικτικών 

µέσων – δικαιολογητικών αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3o : ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 64.510,60 Ευρώ µε επιπλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 
το ποσόν των 15.482,54 Ευρώ ήτοι σύνολο 79.993,14 Ευρώ. 
Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: η αριθµ. 253768/2883 (Α∆Α:6Ψ537ΛΛ-
Β99),(Α∆ΑΜ:16REQ004591907) πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών που καταχωρήθηκε µε Α/Α 365 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 
Α.Φ.Μ.:997612598 ∆.Ο.Υ Ζ΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μεραρχίας 36- 62110 ΣΕΡΡΕΣ 
NUTS: GR126 
∆ιεύθυνση ιστοσελίδας: www.pkm.gov.gr 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2321 350360 – 2321 350357 
ΦΑΞ:–2321 350458 
e-mail:kalfoglou@serres.pkm.gov.gr 
         aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
 
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (κατά το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016), στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (κατά το άρθρο 376 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016), σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και 
µία εβδοµαδιαία τοπικές εφηµερίδες (κατά το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 82 του Ν. 4412/2016 και 
τον Ν. 3548/07) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ∆ιαύγειας (www.diavgeia.gov.gr), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010), “Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ΠΕ 
Σερρών και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.pkm.gov.gr καθώς και στην πλατφόρµα του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.eprocurement.gov.gr όπου θα υπάρχει ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση, από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα θα δηµοσιευθεί στο 
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (www.eprocurement.gov.gr) στο κεφάλαιο προκηρύξεις (κατά το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016). 
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Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, ύστερα από προθεσµία κατ΄ ελάχιστον 35 ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ 
 

29-12-2016 29-12-2016  
3-2-2017  

και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 6 της υπ’ 
αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 (Α∆Α: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε τις «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9 “Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 
Προσφορών” της παρούσας. 
 
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή µέχρι και την 3-2-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 36 και 37 του 
Ν.4412/2016, (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016). «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», στο 
άρθρο 5 του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της υπ' αριθµ. Π1/2390/16-10-2013, 
(ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013), (Α∆Α: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε τις «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα 
θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Η διαδικασία υποβολής προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας ενώ η 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας. 
 
4.4 Παροχή διευκρινήσεων 
Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων - συµπληρωµατικών πληροφοριών σχετικά µε τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Υποβάλλονται δε, µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από όσους 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 
Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου 
.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο τέσσερις (4) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5o : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
5.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 4412/16, ήτοι : 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, εφ’ όσον (βάσει του αρ. 25 του 
Ν. 4412/16) είναι εγκατεστηµένοι σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 
Οι ανωτέρω φορείς όταν συµµετέχουν ως ενώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν προσφορά. Σε κάθε περίπτωση όµως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµά της να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον 
τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης (παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16). 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το ένα ή και τα δύο 
τµήµατα των υπό προµήθεια ειδών, χωρίς περιορισµό, ως αυτά προσδιορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από ∆/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Σερρών και αποτελεί το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το 
σύνολο των ειδών κάθε τµήµατος. 
 
5.2 Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement.gov.gr. 
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους στο σύνδεσµο 
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας» παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του. 
 
5.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας: 
5.3.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (A' 215). 
Ο αποκλεισµός επίσης εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
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(Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
5.3.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 
νοµοθεσία. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισµός παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό εξαιρούνται οι οικονοµικοί φορείς στην 
περίπτωση που ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά δεν έχουν 
καταβληθεί. 
 
5.3.3 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
5.3.4 Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι έχει αθετήσει τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. Η αθέτηση των 
υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την 
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
5.3.5 Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. 
 
5.3.6 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 
 
5.3.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, εάν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
 
5.3.8 Εάν δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  
 
5.3.9 Εάν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση. 
 
5.3.10 Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητα του. 
5.3.11 Εάν δεν είναι εγγεγραµµένος σε οικείο Επιµελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 4412/2016). 
 
5.3.12 Επίσης αποκλείεται εάν αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
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5.3.13 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός 
φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
 
5.3.14 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιασδήποτε ένωση 
οικονοµικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού του άρθρου 
αυτού (5.3), ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
 
5.3.15 Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή 
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 
 
5.3.16 Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (αποδεικτικά µέσα) 
6.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν. 4412/16, σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
σε συνδυασµό µε τα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 5 του Ν. 4155/13, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
6.1.1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 
6.1.2 Εγγύηση συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
 
Σηµείωση: Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ παρέχονται για 
οικονοµικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 
Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 
-https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
-http://www.promitheus.gov.gr 
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) σε µορφή αρχείου 
pdf ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Καθώς µε βάση την παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας, κρίνεται απαραίτητη η υποβολή - προσκόµιση των αποδεικτικών εγγράφων 
νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου, ώστε να είναι δυνατή η 
ταυτοποίηση των προσώπων για τα οποία θα πρέπει να προσκοµισθούν τα προβλεπόµενα αποδεικτικά 
µέσα. 
Συγκεκριµένα: 
6.1.3 Πρέπει να προσκοµισθούν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, ώστε να προκύπτει 
τόσο ο νόµιµος εκπρόσωπος όσο και τα µέλη του ∆.Σ. για εταιρείες (π.χ. ΦΕΚ ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του κωδικοποιηµένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα µε τη 
µορφή της εταιρείας). Για τις ατοµικές επιχειρήσεις, απαιτείται υποβολή του δελτίου αστυνοµικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξης 
δραστηριότητας/επιτηδευµατία (ή/και µεταβολές αυτού) από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στην αναθέτουσα αρχή (ΠΕ Σερρών) 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει 
της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 6.3 και στο 
άρθρο 8 της παρούσας. 
 
6.2 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)   
Ο αναδειχθείς προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει εντός 
συγκεκριµένης προθεσµίας 10 ηµερών, να υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής φόρµας του 
συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 
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Κατακύρωσης» τα αναφερόµενα στο παρόν κεφάλαιο έγγραφα – δικαιολογητικά, προς απόδειξη 
των ισχυρισµών του, κατά το υποβληθέν από αυτόν ΕΕΕΣ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! 
Από τα έγγραφα – δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που θα προσκοµισθούν, θα 
πρέπει να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωµα συµµετοχής όσο και οι όροι και 
προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως καθορίζονται στην παρούσα, συνέτρεχαν και κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του (προβλ. §1 άρ. 104 Ν. 4412/16). 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα προσωρινού αναδόχου) είναι 
τα ακόλουθα: 
 
6.2.1 Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (για την περίπτωση 5.3.1 του άρθρου 5 της παρούσας), 
όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
Η υποχρέωση προσκόµισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένου 
του Προέδρου), στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). 
 
6.2.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.3.2 του άρθρου 5 της παρούσας), που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός 
φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην: 
α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για 
τους οικονοµικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
Σηµείωση: 
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, αφορά το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατοµικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
 
6.2.3 Πιστοποιητικό εγγραφής του σε οικείο Επιµελητήριο/Μητρώο (για την περίπτωση 5.3.11 του 
άρθρου 5 της παρούσας), µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.  
 
6.2.4 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.3.3 του άρθρου 5 της παρούσας), που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας που να βεβαιώνει ανάλογα µε τη µορφή της 
επιχείρησης (ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κτλ), ότι: 
δεν τελεί υπό πτώχευση 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 

16PROC005644386 2016-12-27



  10 

δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες 
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που υποβάλλονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, προσκοµίζονται από αυτόν στην Αναθέτουσα 
Αρχή (ΠΕ Σερρών) και σε έντυπη µορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή τους, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης 
Π1/2390/13, πλην των ΦΕΚ. και των εγγράφων που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. 
 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην ΠΕ Σερρών. 
 
Ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
i. «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)» µε κεφαλαία γράµµατα. 
ii. Την επωνυµία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό, ως αναφέρεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
iii. Τον τίτλο της σύµβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 
iv. Την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αποδεικτικών µέσων) 
v. Τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα-προσωρινού αναδόχου (πλήρη επωνυµία, Α.Φ.Μ., ταχ. 
διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεοµοιοτυπίας, e-mail). 
 
Προς απόδειξη του εµπρόθεσµου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει 
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 36, Τ.Κ. 62110 
Σέρρες και συγκεκριµένα στο γραφείο πρωτοκόλλου (γραφ.214, 2ος όροφος ∆ιοικητηρίου) όπου θα 
λάβει τον σχετικό αριθµό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρµόδια επιτροπή. 
 
6.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
 
Όλα τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή εφ’ όσον έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το ∆ηµόσιο, 
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆., τα ∆ικαστήρια όλων των βαθµών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 
4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, 
γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόµενα στον 
Ν. 4250/2014 . 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της.  
Το Ε.Ε.Ε.Σ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται σε 
έντυπη µορφή στην αναθέτουσα αρχή (ΠΕ Σερρών) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της 
Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των 
Φ.Ε.Κ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχή . –Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται 
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να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, η οποία πρέπει να προσκοµισθεί σε πρωτότυπο 
έγγραφο, καθώς και έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
Προς απόδειξη του εµπρόθεσµου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει 
στην έδρα της ΠΕ Σερρών που βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 36, Τ.Κ. 62110 Σέρρες και 
συγκεκριµένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθµό, και θα διαβιβασθεί 
υπηρεσιακώς στην αρµόδια επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. ήτοι 1.290,21 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης προ 
Φ.Π.Α. για το συγκεκριµένο τµήµα ειδών ως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. 
 
Συγκεκριµένα, εάν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνο για το πρώτο τµήµα η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 1.113,42 Ευρώ. 
Εάν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνο για το δεύτερο τµήµα η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 176,79 Ευρώ. 
 
- Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την 
ηµεροµηνία λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στην 
παρούσα (άρθρο 8.3). Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, πριν τη λήξη της προσφοράς, µπορεί να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 
- Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 
4412/2016, ή δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά 
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
- Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
- Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' 
αυτών 
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά το άρθρο αυτό, 
εγγύηση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν. 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 
κατά την υπογραφή των συµβάσεων µε τον κάθε φορέα υλοποίησης της προµήθεια, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% έκαστης συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
- Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 

16PROC005644386 2016-12-27



  12 

τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού 
της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της ΠΕ Σερρών. 
- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό 
χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) µήνες. 
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
Γενικά: 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (ήτοι αριθµό πρωτοκόλλου), τον τίτλο της προµήθειας και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών), [Αφορά 
την εγγύηση συµµετοχής] 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (διάρκεια σε ηµέρες ή µήνες), 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό (νοείται ο αριθµός απόφασης 
κατακύρωσης) και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης ως έχει προσδιορισθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 5 του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 
2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
8.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
 
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
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Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6.1 της 
παρούσας διακήρυξης, το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». το άρθρο 5 
του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 
Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
Το Ε.Ε.Ε.Σ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται σε 
έντυπη µορφή στην αναθέτουσα αρχή κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης 
Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, η οποία πρέπει να προσκοµισθεί σε πρωτότυπο 
έγγραφο καθώς και έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Για τα 
υποβαλλόµενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας. 
8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς 
την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf. 
Συµπληρωµένο το «Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς» (∆ήλωση και Πίνακες Προσφοράς), το οποίο 
θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου) ή τον νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση η οικονοµική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη. 
Στο «Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς» θα πρέπει να συµπληρωθούν οι πίνακες της Προσφοράς 
ανάλογα µε το Τµήµα ή τα Τµήµατα που θα επιλέξουν οι ∆ιαγωνιζόµενοι να προσφέρουν. Μειοδότης 
για κάθε Τµήµα είναι ο ∆ιαγωνιζόµενος που έδωσε την χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή στο Τµήµα 
αυτό. 
Εφίσταται η προσοχή των διαγωνιζόµενων στην ορθή συµπλήρωση του Εντύπου σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο παρόν άρθρο. 
Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, παραποµπή ή γενικά αλλοίωση του κειµένου του Εντύπου 
Οικονοµικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων σε αυτό, θα θεωρηθούν ως 
επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονοµικής 
προσφοράς του ∆ιαγωνιζόµενου που τις διατυπώνει. Σε περίπτωση διάστασης µεταξύ ολόγραφης και 
αριθµητικής αναγραφής τιµής στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς υπερισχύει  η ολόγραφη 
αναγραφή. 
Επίσης οικονοµικές προσφορές που θα δοθούν για τα επιµέρους Τµήµατα δεν θα υπερβαίνουν τα 
αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισµού για κάθε τµήµα, επί ποινή αποκλεισµού. 
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∆εν περιλαµβάνεται στα προσφερόµενα ποσά ο ΦΠΑ και τα οποία θα εκφράζονται σε 
Ευρώ. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες 
προσµετρούµενες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα. Στα στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και οι 
εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται 
για την αξιολόγηση της. 
8.4 Επισηµάνσεις 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τριακόσιες εξήντα (360) 
ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω 
αναφερόµενης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

     Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς που 
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και 
τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους, χωρίς να ζητηθούν από την Αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για ένα ή περισσότερα τµήµατα των υπό προµήθεια ειδών 

ως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά 
το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στο τµήµα ή τα τµήµατα για τις οποίες συµµετέχει ο 
διαγωνιζόµενος. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
9.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 10-2-2017 και ώρα 9:00 π.µ. µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
9.2 Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη µορφή 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 8, δεν προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω οριζόµενα εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η 
ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
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9.3 Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 
µέσω του συστήµατος στους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόµενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
10.1 Αξιολόγηση Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται µέσω του συστήµατος για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφοράς τους. 
Συγκεκριµένα η διαδικασία έχει ως εξής: 
α. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, κατά την ηµεροµηνία που 
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει της παρ. 9.1 του άρθρου 9 της παρούσας, 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνική Προσφορά» 
όσων έχουν υποβάλλει και εντύπως τα απαιτούµενα έγγραφα σύµφωνα µε την παρ. 9.2 του άρθρου 9 
της παρούσας και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο 
αυτών. 
Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που 
παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προσφορών, που 
έχει παραλάβει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή 
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρούσας διακήρυξης από τους συµµετέχοντες, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους 
υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
Μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά του υποφακέλου µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο. 
Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειµένου να αποσφραγισθεί µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
κατά την ηµεροµηνία που θα ορίζεται σε σχετικό έγγραφο που θα γνωστοποιηθεί µέσω του 
συστήµατος στους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση. 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση τόσο των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά 
τους –σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία– όσο και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή 
ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Κατόπιν συντάσσει σχετικό 
πρακτικό «αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών», το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της, όπου καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, µε αναφορά τόσο στα 
υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά σχετικά µε την πληρότητα και την νοµιµότητά τους όσο και 
στις τεχνικές προσφορές για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
Με το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων 
προσφορών -ως γνωµοδοτικό όργανο- προτείνει την αποδοχή όσων προσφορών πληρούν τις 
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προϋποθέσεις συµµετοχής από απόψεως δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών ή τον αποκλεισµό 
όσων δεν τις πληρούν. 
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες (διαχειριστές) του 
συστήµατος από την ΠΕ Σερρών, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της 
παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για 
παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί των υποβληθέντων εγγράφων ή δικαιολογητικών και για 
παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχοµένου των τεχνικών προσφορών. Οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να 
παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις 
ζητούµενες διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται, (κατά την 
επόµενη παράγραφο του παρόντος 10.2). 
δ. Μέσω του συστήµατος, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών, ως καθορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και 
Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προσφορών. 
Στους συµµετέχοντες που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο, 
αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
ε. Κατά την καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και 
Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προσφορών, µέσω των πιστοποιηµένων χρηστών του συστήµατος, 
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονοµική Προσφορά των 
συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόµενους. 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους 
απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Ειδικότερα, 
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
Οικονοµικής Προσφοράς», για όσες προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο και 
µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των υποφακέλων αυτών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών, οι ενσφράγιστοι φάκελοι και οι υποφάκελοι µε την ένδειξη 
Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται µε ευθύνη της 
επιτροπής µέχρι να επιστραφούν τους οικονοµικούς φορείς. 
ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονοµικές προσφορές ελέγχονται βάσει των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται αποκλειστικά βάσει τιµής. 
Καθ’ όσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής, προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας του οποίου η προσφορά 
κρίθηκε αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. 
η) Για τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό «αποσφράγισης –αξιολόγησης οικονοµικών 
προσφορών», το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
Η επιτροπή -ως γνωµοδοτικό όργανο- εισηγείται/γνωµοδοτεί µε το πρακτικό αυτό για την αποδοχή ή 
µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και για την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινού αναδόχου). 
θ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων «αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών» και «αποσφράγισης – αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών» βάσει των 
πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων 
προσφορών, επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι 
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). 
Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και µε σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται – 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, για ενηµέρωσή τους. 
10.2 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
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πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν 
έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, 
πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (A' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής 
των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 
εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε 
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
3. Σε κάθε περίπτωση, η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου 
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις 
λοιπές. 
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από 
τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
11.1 Μετά τη κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε. περί επικύρωσης των σταδίων της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή θα ειδοποιήσει εγγράφως 
µέσω του συστήµατος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(A' 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 6.2 της παρούσας, ως αποδεικτικά 
στοιχεία προς απόδειξη των ισχυρισµών του κατά το υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ 
11.2 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» το άρθρο 5 του Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36 και 37 
του Ν. 4412/2016. Προσκοµίζονται δε σε έντυπη µορφή στην αναθέτουσα αρχή (ΠΕ Σερρών) κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει της 
παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτείται να 
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Για τα 
υποβαλλόµενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας. 
Προς απόδειξη του εµπρόθεσµου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει 
στην έδρα της ΠΕ Σερρών που βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 36, Τ.Κ. 62110 και συγκεκριµένα στο 
γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθµό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην 
αρµόδια επιτροπή. 
11.3 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
11.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. 
11.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού που έχουν καθορισθεί µε την παρούσα ή 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, και, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού η διαδικασία 
µαταιώνεται. 
11.6 Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών έχει ως εξής: 
11.6.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού 
αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή. Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προσφορών. 
11.6.2 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν µέσω του συστήµατος κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του αρ. 1 του Π.∆. 28/2015, 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4412/2016 περί εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας 
11.6.3 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προσφορών, 
που έχει παραλάβει τον ενσφράγιστο φάκελο µε τα επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή 
δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα), τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, αποσφραγίζει αυτόν, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά ανά φύλλο. 
11.6.4 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προχωρεί στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά και εντύπως. για την πληρότητα και την νοµιµότητά 
τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατόπιν συντάσσει σχετικό πρακτικό «αποσφράγισης – 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης», το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
11.6.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών 
(γνωµοδοτικό όργανο) και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή (αποφαινόµενο 
όργανο) για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω. 
11.6.6 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών βάσει του σχετικού πρακτικού 
της αρµόδιας επιτροπής, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
11.6.7 Παράλληλα, πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, η αρµόδια επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών (γνωµοδοτικό όργανο), µπορεί, κατά τα οριζόµενα στα 
άρθρα 104 και 105 του Ν. 4412/2016, µε αιτιολογηµένη εισήγηση της, να προτείνει την κατακύρωση 
της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή για µεγαλύτερη ποσότητα σε ποσοστό έως 15% µε την 
προϋπόθεση ότι επαρκούν οι διαθέσιµες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ή για µικρότερη ποσότητα σε 
ποσοστό έως 50%. 
11.6.8 Η απόφαση της Ο.Ε. µαζί µε όλα τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού. Με σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, για ενηµέρωση. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον δεν κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες. 
11.7 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, καθώς απαιτείται και γ) κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
11.8 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του συστήµατος, για 
τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) << 
∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, 
Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. 
Εάν το έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια 
κατατίθεται ή αποστέλλεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της, εκτός 
αν υπάρχει διάσταση µεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειµένου. 
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον 
αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η 
παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε 
περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. 
∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει 
προσφυγή άλλου προσώπου Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 
αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της 
Υπουργικής απόφασης <<Περί ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) 
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η ΠΕ µέσω των αρµοδίων οργάνων της θα προβεί 
στην αξιολόγηση αυτών και θα αποφανθεί σχετικά, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων και των σχετικών διαδικασιών. Τα σχετικά έγγραφα (γνωµοδοτήσεις – αποφάσεις) θα 
γνωστοποιηθούν µε ανάρτηση στο σύστηµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών 
του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας ήτοι : 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 
ΑΦΜ 997612598, ∆.Ο.Υ. Ζ΄Θεσ/νίκης 
έδρα: οδός Μεραρχίας 36, Τ.Κ. 62110 Σέρρες. 
Τα συµφωνητικά καταρτίζονται από την αρµόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και υπογράφονται 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Το συµφωνητικό συντάσσεται µε βάση τα λοιπά έγγραφα σύµβασης και την προσφορά του αναδόχου 
που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 
   συµβαλλόµενους. 
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
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- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τυχόν προβλεπόµενες ρήτρες. 
Το συµφωνητικό θα συνταχθεί µε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα. 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού το οποίο πρωτοκολλείται αυθηµερόν 
και αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 
106 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προµήθειας δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το 
σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, ενώ σε ενδεχόµενο που λήξει η 
διάρκεια της σύµβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει 
κανένα δικαίωµα να διεκδικήσει οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον 
όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Η διάρκεια ολοκλήρωσης του συµβατικού αντικειµένου ορίζεται κατά µέγιστο έως 31/12/2017, και 
τίθεται εν ισχύ από την εποµένη της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. Για την εκτέλεση της 
σύµβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως 215 του Ν. 4412/2016. 
Τρόπος πληρωµής 

Η προµήθεια βαρύνει την πίστωση του έργου «Προµήθεια χρωµάτων διαγραµµίσεων Επ. Οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016» µε κωδικό 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ16 για τα έτη 2016-2017, 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Έργων και η υλοποίηση του έργου θα γίνει από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών (Φ.724 ΚΑΕ 9899.β.01). 
Προϋπολογισµός έτους 2016: 70.000,00 € 
Προϋπολογισµός έτους 2017: 10.000,00 € 
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την ολοκλήρωση 
των παραδόσεων και την τιµολόγηση των σχετικών ποσοτήτων. Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 
100% της αξίας της εκάστοτε παραδοθείσας ποσότητας, µετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής 
από την Οικονοµική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017. Η πληρωµή 
θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕ Σερρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 
(παρ. Ζ), µετά την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής. 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση φόρου 
εισοδήµατος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε το κόστος δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τύπο (αρχικού και 
τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού) το οποίο θα επιµερισθεί ισόποσα σε περίπτωση ανάδειξης 
περισσότερων του ενός αναδόχων, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την 
ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Χρόνος παράδοσης υλικών 
Η παράδοση των ποσοτήτων πρέπει να πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, από 

την ηµέρα που θα δοθεί η παραγγελία, από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών. 
Τρόπος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, από τον ανάδοχο, θα γίνεται τµηµατικά. 
Τόπος παράδοσης θα είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη 
του προµηθευτή. Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (email), από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται, µε 
υπεύθυνη δήλωση του, να αναφέρει το fax ή το email στο οποίο θα δίνονται οι παραγγελίες. Η 
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παράδοση των υλικών θα γίνεται ενώπιον της επιτροπής παραλαβής σε χώρο που θα υποδειχθεί. Οι 
δαπάνες µεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή υλικών 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις 
εγκαταστάσεις της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.  
Η ∆/νση Τεχνικών Έργων θα αποστέλλει, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, 
δείγµα του προσκοµισθέντος υλικού στο ΚΕ∆Ε για εργαστηριακό έλεγχο. Παρτίδα υλικού 
µε αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, ο δε ανάδοχος 
υποχρεούται σε άµεση αντικατάσταση όλης της παρτίδας που παρουσίασε αστοχία, 
ανεξαρτήτως εάν τµήµα της ποσότητας ή ολόκληρη η ποσότητα έχει χρησιµοποιηθεί για 
διαγράµµιση. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (κατά το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016), στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (κατά το άρθρο 376 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016), σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και 
µία εβδοµαδιαία τοπικές εφηµερίδες (κατά το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 82 του Ν. 4412/2016 και 
τον Ν. 3548/07) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ∆ιαύγειας (www.diavgeia.gov.gr), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010), “Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ΠΕ 
Σερρών και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.pkm.gov.gr καθώς και στην πλατφόρµα του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.eprocurement.gov.gr όπου θα υπάρχει ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση, από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα θα δηµοσιευθεί στο 
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (www.eprocurement.gov.gr) στο κεφάλαιο προκηρύξεις (κατά το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016). 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών έχει προσδιορισθεί κατ’ ελάχιστον σε 35 ηµέρες από 
την ηµέρα αποστολής της διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές 
19.1 Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσας, και κατά την σύναψη της σύµβασης. 
19.2 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει 
ότι πληρούν, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι 
οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 της 
παρούσας. 
19.3 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 
µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του, και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι 
διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου. 
 
Άρθρο 20ο Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος και κάθε µέλος 
του (σε περίπτωση ένωσης-κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, σε συνδυασµό µε την αναφερόµενη 
νοµοθεσία. 
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερµηνεύονται κατά τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε 
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων και των 
λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης 
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 3463/2006, του Ν. 
3852/2010 κα του Ν 2690/99, όπως ισχύουν. 
 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΕΙΟ ΑΡΘΡΟ 
Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της τα εξής 
παραρτήµατα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αντικείµενο έργου, Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπόδειγµα εντύπου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Προϋπολογισµός Προµήθειας. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγµα εγγυητικών επιστολών. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Σχέδιο Σύµβασης. 
                                                                                                         Μ.Ε.Π. 
                                                                                                     O ∆/ντης 
                                                                               ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  κ.α.α. 
  
 
                                             ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ-ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 
                                                                                                      ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
  
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                    
•                                                                                              
1.  Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία  
2. Μασλαρινός Αθανάσιος 
3. Μήττας Χρήστος 
4. Πάλλας Κωνσταντίνος 
5. Τσιµήτρης ∆ηµήτριος 
6. Θάνος Αλέξανδρος 
7. Ανδρίτσος Ιωάννης  
8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος  
9.Μούρνος ∆ηµήτριος  
10.Μπαζδάνης Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                                                                            

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 

      Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοιχτό, ∆ιεθνή µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη Προσφορά βάσει τιµής, για την 
«Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγραµµίσεων Επ. Οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016», 
προϋπολογισµού 79.993,14 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
ΤΜΗΜΑ 1: 
CPV ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ: 44811000-8, (25.300 kgr). 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.671,00 €, άνευ ΦΠΑ.  
ΤΜΗΜΑ 2: 
CPV ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ: 34922110-0, (8.036 kgr). 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:8.839,60 €, άνευ ΦΠΑ. 
 

 Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη  
 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.): 64.510,60 Ευρώ  
 Φ.Π.Α. (24%):                                            15.482,54 € 
 Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη  
 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.):        79.993,14 € 
 
 
 

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
         Α) Χρώµα ακρυλικό, λευκό, κατάλληλο για διαγράµµιση οδών, σύµφωνο µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ακολουθούν, ποσότητας 25.300 kgr και ενδεικτικής τιµής µονάδος 2,20 

ευρώ / kgr, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το χρώµα θα είναι συσκευασµένο σε ειδικά 

µεταλλικά δοχεία, των 25 kgr, µε αντιδιαβρωτική επικάλυψη π.χ. επινικελωµένα.  

         Β) Υαλινα σφαιρίδια, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, ποσότητας 

8.036 kgr και ενδεικτικής τιµής µονάδος 1,10 ευρώ / kgr, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 

                                                   

 

 

                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να αναγράφουν την τιµή σε ευρώ.  

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει 
τιµής.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

 

 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 

    
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Παράγοντας φωτεινότητας β 
≥0,85 (κατηγορία LF7, πίνακα 1 

               της ΕΝ 1871 : 2000 

Χρωµατικές συντεταγµένες 

Τα χ,ψ, θα πρέπει να ορίζουν σηµείο που θα 
βρίσκεται µέσα στην προβλεπόµενη (πίνακας 2, 
της ΕΝ 1871 : 2000) για το λευκό χρώµα, περιοχή 
του διαγράµµατος. 

Καλυπτική ικανότητα                          >  95% 

Επίδραση ασφάλτου 

∆β < 0,05 ( Κατηγορία ΒR2 πίνακα 4 της  
ΕΝ 1871 : 2000 ) Επίσης τα χ,ψ, θα πρέπει να 
ορίζουν σηµείο που θα βρίσκεται µέσα στην 
προβλεπόµενη    
( πίνακας 2, της ΕΝ 1871 : 2000 ) για το λευκό 
χρώµα, περιοχή του χρωµατικού 
διαγράµµατος.  

Ιξώδες σε ΚΡΕΒS – UNITS στους 
25 οC 

 
                       70-80 K.U. 

Χρόνος ξήρανσης 
( No pick – up time ) 

                        <   20min 

Λεπτότης κόκκων HEGMAN                          >  3 

Αντοχή σε φθορά µετά από θέρµανση                          > 50Kg 

 
Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση UVB 

Για το γηρασµένο δοκίµιο απαιτείται αλλαγή 
παράγοντα φωτεινότητας  
∆β < 0,05 ( κατηγορία UV1 ) και χρωµ. 
συντεταγµένες χ,ψ, που να ορίζουν σηµείο που 
θα βρίσκεται µέσα στην προβλεπόµενη    ( 
πίνακας 2, της ΕΝ 1871 :2000 ) για το λευκό χρώµα, 
περιοχή του χρωµατικού διαγράµµατος.     

Κατάσταση του χρώµατος στο δοχείο 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει σηµαντική 
κατακάθιση, πρέπει να επανέρχεται εύκολα µε 
ανάδευση σε οµοιογενή κατάσταση. 
∆εν πρέπει να παρουσιάζει πήξη, συσσωµάτωση, 
βώλους, πέτσες η διαχωριστικό χρώµατος.   

Αποθήκευση                                   > 6 

Ευκαµψία και πρόσφυση 
Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει 
ρηγµατώσεις, απολεπίσεις, η απώλεια 
πρόσφυσης.   

Αντοχή στο νερό 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια 
πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα η άλλες αλλοιώσεις 
εκτός µίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας 
του.  

 
 
 
                  Ιδιότητες ψεκάσεως  

Ο ψεκαζόµενος υµένας σε καθαρό γυαλί δεν 
πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις η διαχωρισµό.   
Ο ψεκαζόµενος υµένας σε λαµαρίνα ή αλουµίνιο 
θα πρέπει όταν ξηραίνεται να δίνει επιφάνεια 
λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και 
τραχύτητα, ή άλλες ασυνέχειες.   

             Περιεκτικότητα σε TiO2 Ποσοστό  TiO2 στο χρώµα > 13% κ.β. 
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Β) ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 
                ΕΛΟΤ  ΕΝ  1423 

       Κοκοµετρική διαβάθµιση. 
Ποσοστό % κατά βάρος των γυάλινων 
σφαιριδίων που συνολικά συγκρατείται 
σε κάθε κόσκινο του µεταλλικού πλέγµατος 
κόσκινων δοκιµής ISO 565 
Μεγέθη R 40/3  µm. 
 
                                  850 
                                  710 
                                  425 
                                  250 
                                  150 

 
 
 
                   Συνολικό 
           συγκρατούµενο βάρος 
                 σφαιριδίων % 
 
                    0 έως 2 
                    0 έως 10 
                  25 έως 65 
                  70 έως 95 
                  95 έως 100 

Βάρος ελαττωµατικών  σφαιριδίων              
κατά ΕΝ 1423 

           Βάρος ελαττωµατικών  
                    σφαιριδίων 
                        <20 % 
     για σφαιρίδια διαµέτρου <1mm 

          ∆είκτης διάθλασης  n 
            Κατά ΕΝ 1423 

           O n πρέπει να εντάσσεται 
          σε µία από τις κατηγορίες 
                       Α, Β, Γ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΕΠ.Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                   ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Της Επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

 
µ

έ
τ
ρ

η
σ

η
ς 

Π
ο

σ
ό

τ
η

τ
α

 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος(χωρίς 
Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ  

Προσφερόµενη Τιµή µονάδος 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ  

(Ολογράφως) 

Προσφερόµενη 
Τιµή µονάδος 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΕΥΡΩ  
(Αριθµητικώς) 

Συνολική 
∆απάνη 
(χωρίς 

Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Προµήθεια Χρώµατος κατάλληλου για 
διαγράµµιση οδών ακρυλικού λευκού 
(Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) 

Kgr 25.300 2,20    

2 
Υαλοσφαιρίδια (Σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές) 

Kgr 8.036 1,10    

ΣΥΝΟΛΟ =  

        
Σέρρες    /    /2017 

 
 

Ο Προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΡΓΟ: Προµήθεια χρωµάτων διαγραµµίσεων 
επ/οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016 

 
 

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιµή 

µονάδος 
ΕΥΡΩ 

Μερική 
δαπάνη 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 
ΕΥΡΩ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Προµήθεια Χρώµατος 
κατάλληλου για 
διαγράµµιση οδών 
ακρυλικού λευκού 
(Σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές) 

Kgr 22.000 2,20  48.400,00 

2 
Υαλοσφαιρίδια 
(Σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές) 

Kgr 7.315 1,10  8.046,50 

∆απάνη υλικών = 56.446,50 
Φ.Π.Α. (24%) 13.547,16 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ = 69.993,66 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΡΓΟ: Προµήθεια χρωµάτων διαγραµµίσεων 
επ/οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2017 

 

 
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιµή 

µονάδος 
ΕΥΡΩ 

Μερική 
δαπάνη 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 
ΕΥΡΩ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Προµήθεια Χρώµατος 
κατάλληλου για 
διαγράµµιση οδών 
ακρυλικού λευκού 
(Σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές) 

Kgr 3.300 2,20  7.271,00 

2 
Υαλοσφαιρίδια 
(Σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές) 

Kgr 721 1,10  793,10 

∆απάνη υλικών = 8.064,10 
Φ.Π.Α. (24%) 1.935,38 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ = 9.999,48 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μεραρχίας 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ......... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………….. 

 
1.  Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούµε  ότι  εγγυόµαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

εταιρίας……........................ και µέχρι του ποσού ....... ευρώ. Στο ως άνω ποσό 

περιορίζεται η ευθύνη µας, για τη συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό της........ 

(ηµεροµηνία διενέργειας) που αφορά στην «Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγραµµίσεων Επ. 

Οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016», µεταξύ της Π.Ε. Σερρών και της 

εταιρίας................. και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούµαστε   ρητά  και  ανεπιφύλακτα  από  την  ένσταση  του  ευεργετήµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης 

των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 

δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την οποία θα 

µας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 

ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή 

υποχρέωση να σας καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του 

ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 

ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης  της  ..............  ούτε  θα  ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  ένσταση  ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση 

της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι την 

.....(ηµεροµηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς 

του ποσού της εγγύησης. 

6.  Βεβαιούµε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζας  µας  που  έχουν 

χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

   Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.
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           ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ EΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μεραρχίας 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………... 

 
 

1.  Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούµε  ότι  εγγυόµαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και 

ανεπιφύλακτα,  ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

εταιρίας  ........................  και  µέχρι  του  ποσού  των  ……..ευρώ.  Στο  ως  άνω  ποσό 

περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης  που 

αφορά στην «Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγραµµίσεων Επ. Οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Σερρών 2016», µεταξύ της Π.Ε. Σερρών και της εταιρίας................. 
 

2.  Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη  ακόµη  και  των  µη  προσωποπαγών  και  ιδιαίτερα  οποιασδήποτε  άλλης 

ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και 

από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
 

3.   Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την οποία θα 

µας  γνωστοποιήσετε,  ότι  η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε την παρούσα 

επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, 

ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών 

(3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 
 

4.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης  της  ................ ούτε  θα  ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  ένσταση  ή 

επιφύλαξη  ή  προσφυγή  αυτής  στη  διαιτησία  ή  στα  δικαστήρια,  µε  αίτηµα  την  µη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 

5.   Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι την 

.....(ηµεροµηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ 

εσάς του ποσού της εγγύησης. 
 

6.   Βεβαιούµε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζας  µας  που  έχουν 

χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ          

                                  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

                   ΣΥΜΒΑΣΗ 

   
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΕΠ.Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 2016» 

 

Στις Σέρρες, σήµερα στις  …/…/… ηµέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφερειακής 
 
Ενότητας Σερρών µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων: 

 

1) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Π.Ε. Σερρών) που εδρεύει στις Σέρρες, οδός 

Μεραρχίας 36, 62110, Σέρρες, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, κο Ιωάννη Μωυσιάδη, που στο εξής θα 

καλείται εργοδότης, και 

 
2) του…………………………………………………………… που εδρεύει 

στη………………… και στο εξής θα καλείται ανάδοχος, 
 

 
και έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», (ΦΕΚ.147/Α/8-8-

2016). 
3. Τις ∆/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/11-4-2012, τεύχος Α', “Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ” 

4. Το Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για 
την ΤοπικήΑυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30-5-97) 

5. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” 
6. Tον Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”  
7. Τις ∆/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' “Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”,  

8. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα 
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 

9. Το Ν. 3886/2010 “Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 

16PROC005644386 2016-12-27



  32 

89/665 ΕΟΚ.», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'/25-1-
2013) “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε 
τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο 
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο 
«∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις” και µε το άρθρο 74 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90 Α'/18-4-2013) “∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις” και ισχύει.  

10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” 

11. Το Ν. 4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις” 

12. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 120/ Α/29.05.2013), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 
4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α) “Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε 
άδεια και άλλες διατάξεις”, της Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/ 07.04.2014)”Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 14 του Ν. 
4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” και των άρθρων 134-138 καθώς και 
του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014,“Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”  

13. Την υπ’ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 (Α∆Α:ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας  σχετικά µε τις «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 2677/Β/ 
21.10.2013) 

14. Την υπ΄αρ. 225/13-11-2015 (Α∆Α:ΩΜΒΛ7ΛΛ-ΟΘ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2016. 

15. Την αριθµ. 2108/45/22.11.16 (Α∆Α: ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Π.Κ.Μ., περι συγκρότησης πενταµελούς επιτροπής διενέργειας τακτικών και διεθνών 
διαγωνισµών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

16. Την αριθµ. 2361/49/20.12.2016 (Α∆Α:7ΝΝΚ7ΛΛ-ΤΡ5) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού, δηµόσιου, διεθνούς, µειοδοτικού 
διαγωνισµού και των όρων αυτού «Προµήθειας Χρωµάτων ∆ιαγραµµίσεων Επ. Οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016», µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 79.993,14 
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία επιµερίζεται ως 
ακολούθως:(Χρώµατα ∆ιαγραµµίσεων: 55.671,00 € και Υαλοσφαιρίδια: 8.839,60 €, άνευ 
ΦΠΑ).  

17. Το αρίθµ πρωτ.207620/1910/17-05-16 (Α∆ΑΜ: 16REQ004403881) Πρωτογενές Αίτηµα της 
∆.Τ.Ε. 

18. Η αρίθµ.28/5/10-3-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. η οποία 
εγκρίνει το Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών Κ.Α.Π. 2016. 

19. Την αριθµ. 253768/2883 (Α∆Α:6Ψ537ΛΛ-Β99),(Α∆ΑΜ:16REQ004591907) πολυετή Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που καταχωρήθηκε µε Α/Α 365 
αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

20. Το αρίθµ.οικ.454606/4336/7-11-2016 έγγραφο της ∆.Τ.Ε. της ΠΕ Σερρών. 
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21. Η αρίθ.238/22/21-11-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ., περί τρόπου 
δηµοπράτησης του έργου «Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγραµµίσεων Επ. Οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Σερρών 2016». 

 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

 
                   

ΑΡΘΡΟ 1: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Ο  πρώτος  από  τους  συµβαλλόµενους  µε  την  προαναφερόµενη  ιδιότητά  του,  αναθέτει  

την προµήθεια α) Χρώµατος ακρυλικού, λευκού, κατάλληλου για διαγράµµιση δρόµων 

ποσότητας 25.300 kgr, και β) Υαλοσφαιριδίων ποσότητας 8.036 kgr, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ακολουθούν, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στο 

δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαµβάνει την 

προµήθεια των ανωτέρω ειδών σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και 

συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

                                                                   
ΑΡΘΡΟ 2: 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και του αναδόχου, 

βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και 

οικονοµικής προσφοράς του και της διακήρυξης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31-12-

2017. 

AΡΘΡΟ 3: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα µπορεί να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες συνθήκες και εφόσον συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 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. 

AΡΘΡΟ 4: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της 

παρούσας κατέθεσε την αρίθµ. Εγγυητική καλής εκτέλεσης της……………………. ποσού 

………………….. που αντιπροσωπεύει το 5% του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µετά τη λήξη της σύµβασης και την 

τακτοποίηση τυχόν εκκρεµοτήτων. 

ΑΡΘΡΟ 5: 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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Α) ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 

    
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Παράγοντας φωτεινότητας β 
≥0,85 (κατηγορία LF7, πίνακα 1 

 της ΕΝ 1871 : 2000 

Χρωµατικές συντεταγµένες 

Τα χ,ψ, θα πρέπει να ορίζουν σηµείο που θα 
βρίσκεται µέσα στην προβλεπόµενη (πίνακας 2, 
της ΕΝ 1871 : 2000) για το λευκό χρώµα, περιοχή 
του διαγράµµατος. 

Καλυπτική ικανότητα                          >  95% 

Επίδραση ασφάλτου 

∆β < 0,05 ( Κατηγορία ΒR2 πίνακα 4 της  
ΕΝ 1871 : 2000 ) Επίσης τα χ,ψ, θα πρέπει να 
ορίζουν σηµείο που θα βρίσκεται µέσα στην 
προβλεπόµενη    
( πίνακας 2, της ΕΝ 1871 : 2000 ) για το λευκό 
χρώµα, περιοχή του χρωµατικού 
διαγράµµατος.  

Ιξώδες σε ΚΡΕΒS – UNITS στους 
25 οC 

 
                       70-80 K.U. 

Χρόνος ξήρανσης 
( No pick – up time ) 

                        <   20min 

Λεπτότης κόκκων HEGMAN                          >  3 

Αντοχή σε φθορά µετά από θέρµανση                          > 50Kg 

 
Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση UVB 

Για το γηρασµένο δοκίµιο απαιτείται αλλαγή 
παράγοντα φωτεινότητας  
∆β < 0,05 ( κατηγορία UV1 ) και χρωµ. 
συντεταγµένες χ,ψ, που να ορίζουν σηµείο που 
θα βρίσκεται µέσα στην προβλεπόµενη    ( 
πίνακας 2, της ΕΝ 1871 :2000 ) για το λευκό χρώµα, 
περιοχή του χρωµατικού διαγράµµατος.     

Κατάσταση του χρώµατος στο δοχείο 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει σηµαντική 
κατακάθιση, πρέπει να επανέρχεται εύκολα µε 
ανάδευση σε οµοιογενή κατάσταση. 
∆εν πρέπει να παρουσιάζει πήξη, συσσωµάτωση, 
βώλους, πέτσες η διαχωριστικό χρώµατος.   

Αποθήκευση                                   > 6 

Ευκαµψία και πρόσφυση 
Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει 
ρηγµατώσεις, απολεπίσεις, η απώλεια 
πρόσφυσης.   

Αντοχή στο νερό 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια 
πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα η άλλες αλλοιώσεις 
εκτός µίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας 
του.  

 
 
 
                  Ιδιότητες ψεκάσεως  

Ο ψεκαζόµενος υµένας σε καθαρό γυαλί δεν 
πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις η διαχωρισµό.   
Ο ψεκαζόµενος υµένας σε  λαµαρίνα ή αλουµίνιο 
θα πρέπει όταν ξηραίνεται να δίνει επιφάνεια 
λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και 
τραχύτητα, ή άλλες ασυνέχειες.   

Περιεκτικότητα σε TiO2 Ποσοστό  TiO2 στο χρώµα > 13% κ.β. 
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Β) ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, από τον ανάδοχο, θα γίνεται τµηµατικά. 

Τόπος παράδοσης θα είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, (Κωδικός NUTS:GR126) 

µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται µε fax ή 

email από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται, µε υπεύθυνη 

δήλωση του, να αναφέρει το fax ή το email στο οποίο θα δίνονται οι παραγγελίες. Η παράδοση 

των υλικών θα γίνεται ενώπιον της επιτροπής παραλαβής σε χώρο που θα υποδειχθεί. Οι δαπάνες 

µεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Η παράδοση των ποσοτήτων πρέπει να πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, από 

την ηµέρα που θα δοθεί η παραγγελία, από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών. 

 

          ΑΡΘΡΟ 7 
                                 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 
                ΕΛΟΤ  ΕΝ  1423 

       Κοκοµετρική διαβάθµιση. 
Ποσοστό % κατά βάρος των γυάλινων 
σφαιριδίων που συνολικά συγκρατείται 
σε κάθε κόσκινο του µεταλλικού πλέγµατος 
κόσκινων δοκιµής ISO 565 
Μεγέθη R 40/3  µm. 
 
                                  850 
                                  710 
                                  425 
                                  250 
                                  150 

 
 
 
                   Συνολικό 
           συγκρατούµενο βάρος 
                 σφαιριδίων % 
 
                    0 έως 2 
                    0 έως 10 
                  25 έως 65 
                  70 έως 95 
                  95 έως 100 

Βάρος ελαττωµατικών  σφαιριδίων              
κατά ΕΝ 1423 

           Βάρος ελαττωµατικών  
                    σφαιριδίων 
                        <20 % 
     για σφαιρίδια διαµέτρου <1mm 

          ∆είκτης διάθλασης  n 
            Κατά ΕΝ 1423 

           O n πρέπει να εντάσσεται 
          σε µία από τις κατηγορίες 
                       Α, Β, Γ  
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ενεργείται στις εγκαταστάσεις της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.  

        Η ∆/νση Τεχνικών Έργων θα αποστέλλει, κατά την κρίση της επιτροπής 

παραλαβής, δείγµα του προσκοµισθέντος υλικού στο ΚΕ∆Ε για εργαστηριακό έλεγχο. 

Παρτίδα υλικού µε αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, ο 

δε ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση αντικατάσταση όλης της παρτίδας που 

παρουσίασε αστοχία, ανεξαρτήτως εάν τµήµα της ποσότητας ή ολόκληρη η ποσότητα 

έχει χρησιµοποιηθεί για διαγράµµιση. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8: 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, µε απόφαση της ΠΚΜ, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής 

Προµηθειών, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε 

τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του διπλάσιου του συνολικού 

συµβατικού χρόνου δηλ. δέκα (10) ηµέρες.  

Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 

 
 

     ΑΡΘΡΟ 9: 
                                   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η συνολική δαπάνη της σύµβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των 

………………   €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η προµήθεια βαρύνει την πίστωση του 

έργου «Προµήθεια χρωµάτων διαγραµµίσεων Επ. Οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2016» µε 

κωδικό 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ16 για τα έτη 2016-2017, χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Έργων. 

(Σχετική η αριθµ. 253768/2883 (Α∆Α:6Ψ537ΛΛ-Β99),(Α∆ΑΜ:16REQ004591907) πολυετή 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που καταχωρήθηκε µε 

Α/Α 365 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

Η πληρωµή θα γίνεται µετά την παραλαβή του τιµολογίου και σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι: 
 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

16PROC005644386 2016-12-27



  37 

    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. 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του 

∆ηµοσίου και επιπλέον κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-

2011).  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 

αναγνωρισµένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11: 
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
  Η συµβατική τιµή σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου προµηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 

ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν 

από αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη 

σύµφωνη γνώµη του Εργοδότη που παρέχεται µόνον εγγράφως. 
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AΡΘΡΟ 14: 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 

3463/2006, του Ν. 3852/2010 κα του Ν 2690/99, όπως ισχύουν. 

 

H παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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