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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

  

 

 

 

 
Μυτιλήνη, 01.04.2020 

Αρ. πρωτ.: 528 

Πληροφορίες: Ηλίας Βαλιάκος  ΠΡΑΞΗ: 
Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής - 
Σιγρίου Λέσβου 

Tαχ. Διεύθυνση: Σίγρι Λέσβου  
Ταχ. Κώδικας: 811 00                          
Τηλέφωνο: 2251047033  ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 

Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Προμήθεια ξυλείας για την υποστύλωση, υποστήριξη, 
προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των 
απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού 
άξονα Καλλονής Σιγρίου 

Fax: 2251047033  
e-mail: lesvospf@otenet.gr  

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια 

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια υλικών περίφραξης 

Διάρκεια Σύμβασης: 6μήνες 

Προϋπολογισμός: € 13.000,00 χωρίς ΦΠΑ 
€ 15.210,00 με ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής   

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.04.2020 

Τόπος παραλαβής Αναλυτικής 
Διακήρυξης: 

Τόπος υποβολής και παραλαβής 
Προσφορών: 

Κέντρο Πληροφόρησης 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη 
Τηλέφωνο: 2251047033, Φαξ: 2251047033 
e-mail: lesvospf@otenet.gr, URL: http//www.lesvosmuseum.gr   

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής Προσφορών: 

16/04/2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα Ελλάδος 11:00π.μ. 

Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Κέντρο Πληροφόρησης 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη 
Τηλέφωνο: 2251047033, Φαξ: 2251047033 

e-mail: lesvospf@otenet.gr, URL: http://www.lesvosmuseum.gr   

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 16/04/2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα Ελλάδος 11:00π.μ. 

Χρηματοδότηση: Η παρούσα Προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
ανάπτυξη 2014-2020» 

   

mailto:lesvospf@otenet.gr
mailto:lesvospf@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

  

 

 

 

 
Μυτιλήνη, 01.04.2020 

Αρ. πρωτ.: 528 

  
Πληροφορίες : Ηλίας Βαλιάκος ΠΡΑΞΗ: 

Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής - Σιγρίου 
Λέσβου 

Tαχ. Διεύθυνση : 8ης Νοεμβρίου 17 

Ταχ. Κώδικας : 811 00                          
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 
Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων 

Τηλέφωνο : 2251047033 

Fax : 2251047033 

e-mail : lesvospf@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Προμήθεια ξυλείας για την υποστύλωση, υποστήριξη, 
προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των 
απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα 
Καλλονής Σιγρίου 

   

 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ξυλείας για την 

υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των 

απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου 

 

Α Π ΟΦ ΑΣ Η  

 

Έχοντας υπόψη: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

11. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 

π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 

167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 

των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» .   

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

21. Την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/2018) 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (ΥΠΑΣΥΔ-1η 

έκδοση/31.7.2015), όπως ισχύει.  

22.  Την με αρ. πρωτ.:. Οικ. 105190/12-06-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠ. 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) με 

την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο «Οδικός άξονας 

Καλλονής – Ερεσού – Σιγρίου Λέσβου». 

23. Την με αρ. πρωτ.: ΔΜΕΟ/Ο/5277/14-10-2010 Απόφαση Γενικού Διευθυντή 

Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εγκρίθηκε η οριστική μελέτη: α) Οδοποιίας, 

β) Ισόπεδων Κόμβων και γ) Αποχέτευσης / Αποστράγγισης, για τον Οδικό Άξονα 

Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου. 

24. Την υπ’ αριθ. Δ1/2625/29-09-2011 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με την 

οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 44.500.000,00 € σε βάρος 

των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2011ΣΕ07180014 της ΣΑΕ-071/8, για την 

δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

- ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και ορίσθηκε για την εκτέλεση των εργασιών του υπόψη 

έργου, Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Οδών και Γεφυρών (β’) της 

Δ/νσης Οδικών Έργων Δ1 και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Οδικών Έργων. 

25. Τις με αρ. πρωτ.: Δ1/3174/10-10-2011 και αρ. πρωτ.: Δ1/ο/370/2-02-2012 

αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ1, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου. 

26. Την με αρ. πρωτ.: Δ1/1347/16-05-2012 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ,ΔΙ., με την 

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 27-03-2012 δημοπρασίας του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με 

προϋπολογισμό υπηρεσίας 39.515.400,00 € και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 

στην κοινοπραξία «Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ=4,17 %), και συνολική 
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δαπάνη 38.004.088,80 € η οποία αναλύεται σε 21.718.323,37 € για εργασίες, 

3.909.298,21 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 2.306.485,94 € για Απρόβλεπτα, 2.831.304,00 € 

για Δαπάνη Ασφάλτου, 488.383,22 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. (Ασφάλτου), 1.508.350,78 € 

για Αναθεώρηση και 5.241.943,28 € δαπάνη ΦΠΑ (16%). 

27. Την από 10-09-2012 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

Κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», για την ανάθεση των εργασιών του έργου του θέματος, με 

συμβατική συνολική ημερομηνία ολοκλήρωσης, (36) μήνες, ήτοι μέχρι 09-09-

2015. 

28. Το με αρ. πρωτ. 1213/16-09-2013 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α..Δ. Ν. Λέσβου), προς την Δ/νση Οδικών 

Δ1, που γνωστοποιεί απαιτήσεις σχετικά με την προστασία απολιθωμάτων του 

Απολιθωμένου Δάσους. 

29. Το με αρ. πρωτ. 1336/15-10-2013 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α..Δ. Ν. Λέσβου) προς την Δ/νση Οδικών 

Δ1 και την ανάδοχο εταιρεία, που αποστέλλει έκθεση για την προστασία 

απολιθωμάτων του Απολιθωμένου Δάσους. 

30. Το με αρ. πρωτ. 1433/04-11-2013 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α..Δ. Ν. Λέσβου) προς την Δ/νση Οδικών 

Δ1 και την ανάδοχο εταιρεία, που αποστέλλει έκθεση καταγραφής ευρημάτων 

απολιθωμάτων του Απολιθωμένου Δάσους.  

31. Την με αριθ. πρωτ. Δ1/4861/19-12-2013 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.με την 

οποία εγκρίθηκε: α) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) σ’ ότι 

αφορά στην 1η Τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης όπως συντάχθηκε από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ1β) και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη 

Αρχή (Δ1), συνολικής δαπάνης 38.004.088,80 € (με ΦΠΑ), που είναι σε ισοζύγιο 

με την Αρχική Σύμβαση και αναλύεται σε 26.216.808,83 € για εργασίες με 

Γ.Ε.&Ο.Ε., 1.717.298,69 € για απρόβλεπτα, 3.319.687,22 € για δαπάνη ασφάλτου 

με Γ.Ε & Ο.Ε., 1.508.350,78 € για αναθεώρηση και 5.241.943,28 € για Φ.Π.Α. και 

β) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τρεις (3) Νέες Τιμές με συνολική δαπάνη 

των αντίστοιχων εργασιών 589.180,61 € με ΓΕ & Ο.Ε.. 

32. Την με Α.Π. Δ1 / 4735/8-1-2014 Απόφαση, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, 

με την οποία εγκρίθηκε συνολική παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του 

έργου μέχρι 09/09/2016. 

33. Την με αριθ. πρωτ. ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ. 11/30-10-2014 Απόφαση Υπουργού 

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία ορίζει την Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης 

Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) Προϊσταμένη Αρχή του υπόψη έργου και 

το τμήμα Κατασκευής ‘Εργων Αθήνας της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ ως Δ/νουσα Υπηρεσία. 

34. Την με Α.Π. ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/ΟΙΚ.60/13-11-2014 Απόφαση του Προϊστάμενου του 

Τμήματος Κατασκευής Έργων Αθήνας της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. με την οποία ορίζει την 

ομάδα επίβλεψης για την κατασκευή του έργου θέματος. 



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου                                            Σελίδα   6  από   52 

 

35. Την με αρ. πρωτ. 5964/15-12-2014 Απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ με την οποία 

ανακλήθηκε η με αρ. πρωτ. 2784/18-08-2011 Απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ένταξης 

της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-

2013». 

36. Το με αρ. πρωτ.: ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/Οικ.1890/26-5-2015 έγγραφό της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ 

προς το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. 

Ν. Λέσβου), όπου ζητεί ενημέρωση σχετικά με τα ευρήματα απολιθωμάτων στην 

περιοχή του έργου. 

37. Το με αρ. πρωτ.: 722/29-06-2015 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, 

που ενημερώνει ότι απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών στην περιοχή εποπτείας και 

ότι δεν ισχύουν προγενέστερες άδειες που το επέτρεπαν. 

38. Το με αρ. πρωτ.: 744/02-07-2015 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, 

που ενημερώνει σχετικά με την πληθώρα των ευρημάτων απολιθωμάτων που 

έχουν εντοπιστεί κατά την εκτέλεση του έργου. 

39. Την με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/5158/03-07-2015 Απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή Υποδομών με την οποία εγκρίθηκαν Επείγουσες Πρόσθετες Εργασίες, 

συνολικής δαπάνης 1.082.234,64 ευρώ για την προστασία των παρακείμενων 

απολιθωμάτων και κτισμάτων, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή εξέλιξη του έργου. 

40. Την με Α.Π. ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/ΟΙΚ.3076/22-09-2015 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου 

της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε Αθήνας) της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ που αφορά στην 

Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. ΑΘ/ΦΔ000/ΠΡ/οικ.60/13-11-2014 ως προς 

τον ορισμό του Επιβλέποντος για το έργο του θέματος. 

41. Το με αρ. πρωτ.: 071/12-01-2016 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, 

όπου αποστέλλει περιοδική έκθεση με τίτλο «Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ». 

42. Το από 2 Μαρτίου 2016, υποβληθέν «Πρακτικό παρακολούθησης κατά την 

εκτέλεση εργασιών υπό την εποπτεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου», από την ορισθείσα επιτροπή, από το ΤΚΕ 

Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: ΑΘ.ΦΚ75.00/Οικ.1731/13-

05-2015, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (07-07-2015) Απόφαση του Προϊσταμένου του 

τμήματος ΤΚΕ Αθήνας. 

43. Το με αρ. πρωτ.: 277/08-03-2016 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), που υποβάλλει στην 

ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, Έκθεση Ανασκαφής και Προστασίας απολιθωμάτων Απολιθωμένου 

Δάσους στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής 

– Σιγρίου». 

44. Το με αρ. πρωτ.: ΑΘ/ΦΚ75.00/ΟΔ/ΟΙΚ/920/22-3-2016 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας (ΤΚΕ Αθήνας) με το οποίο υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή 
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ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ ο προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε. του έργου, που υπογράφηκε χωρίς 

επιφύλαξη από τον ανάδοχο και περιλάμβανε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1η Σ.Σ.Ε. 

Στην αιτιολογική έκθεση της 1ης Σ.Σ.Ε. αναλύονται οι λόγοι σύνταξης αυτής, 

κυρίαρχο στοιχείο της οποίας είναι η επιβληθείσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους διαφοροποίηση του συμβατικού τρόπου εκσκαφής, 

παρουσία μάλιστα και εκπροσώπων αυτού, λόγω της ύπαρξης πληθώρας 

ευρημάτων του Απολιθωμένου Δάσους σε μεγάλο μήκος (21 χλμ.). 

45. Το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/2210/14-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ 

προς την Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 

του έργου του θέματος. 

46. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4421/26-04-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής 

Αρχής προς την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ με το οποίο ζητήθηκε μεταξύ άλλων να προηγηθεί η 

έγκριση από Ελεγκτικό Συνέδριο της 1η Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια θα γίνει η 

προέγκριση του 2ου ΑΠΕ από την Διαχειριστική Αρχή.. 

47. Την με αρ. πρωτ.:7603/29-06-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001063 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-

2020». 

48. Την με αρ. πρωτ.:.ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/3540/30-6-2016 Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε συνολική παράταση προθεσμίας για 

την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου κατά (1) έτος, ήτοι μέχρι 09-09-2017. 

49. Το με αρ. πρωτ. οικ. 7788/4-7-2016 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα: 

«Τροποποίηση οικονομικών στοιχείων ΣΑΕ 071/8και 271/1 Π.Δ.Ε.». 

50. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήμα 

Κατασκευών (Αρ. Πράξης 1, Συνεδρίαση 22 της 04-08-2016) υπέρ της έγκρισης 

σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος με 

τον ίδιο ανάδοχο «Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.».Την υπ’ αρίθμ Α.Π. ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/οικ.5515/ 04-08-

2017 Απόφαση του Υπουργού υποδομών και μεταφορών  

51. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2260/94 «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου 

Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 1994/Α/204), τις διατάξεις του Π.Δ. 

183/1996 ‘Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου’ (Φ.Ε.Κ. 1995/Α/96), 

52. τις διατάξεις του 4412/2016 

53. Το τεύχος Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό Έργου που συντάχθηκε από το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. Τη διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή της Προμήθειας 

με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας για την υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και 

σήμανση των απολιθωμάτων των απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού 

άξονα Καλλονής Σιγρίου» στα πλαίσια υλοποίησης τμήματος του Υποέργου 6: 

«Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της Πράξης «Κατασκευή/Αναβάθμιση Οδικού 

Άξονα Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου» που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020». 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά σε 

15.210,00 ευρώ. Η διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε 6 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα 

τα οποία είναι  αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Αναλυτικής Διακήρυξης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στα 

γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου, 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 2251047033, 

τηλεομοιοτυπία: 2251047033), στις 16.04.2018 και ώρα 11:00 π.μ.  Προσφορές που 

θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 

αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική 

Διακήρυξη. 

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

7. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού 

Άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου», με Κωδικό ΟΠΣ 5001063 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020», 

Υποέργο 6. 

8. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 

Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 2251047033, τηλεομοιοτυπία: 2251047033) όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, έως και την 16.04.2020. Όσοι ενδιαφέρονται να παραλάβουν την 

προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία τους [ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail)]. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
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Αρχής με URL: http://www.lesvosmuseum.gr. (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου). 

9. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη δίνονται από τον κ. Νικόλαο Ζούρο, 

Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

 

 Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

ο Διευθυντής 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

 

ΑΡΘΡΟ  1   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (στο εξής: η Αναθέτουσα 

Αρχή) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 

13.000,00 Ευρώ (15.210,00 € με Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής  για την ανάθεση της Προμήθειας ξυλείας για την 

υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των 

απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου. 

Το αντικείμενο του Έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο 

Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ  2  

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που εδρεύει στο Σίγρι 

Λέσβου, Τ.Κ. 811 03 προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που εδρεύει στο Σίγρι 

Λέσβου, Τ.Κ. 811 03. 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Ο κ. Νικόλαος Ζούρος Διευθυντής της Αναθέτουσας Αρχής, που παρέχει σχετικές με το 

διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251047033 – φαξ: 2251047033 - e-

mail: lesvospf@otenet.gr). 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος 

Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς και το 

Παράρτημα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων. 

Προμήθεια  

Ως Προμήθεια με τον τίτλο «Προμήθεια ξυλείας για την υποστύλωση, υποστήριξη, 

προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των απολιθωματοφόρων θέσεων 



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου                                            Σελίδα   14  από   52 

 

κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου» εννοείται η προμήθεια στην 

Αναθέτουσα Αρχή των παραδοτέων όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Διακήρυξης. 

Επιτροπή Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 

θα λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό 

και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 

τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο  εκπρόσωπό του, ή, σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax κλπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Προμηθευτής 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση Προμήθειας με την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου 

στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 

προκηρυσσόμενης Προμήθειας. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η Προμήθεια. 

Επιτροπή Παραλαβής 

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 

εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή 
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και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Προμηθευτή και την παραλαβή των 

Παραδοτέων της Προμήθειας. 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται 

για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της 

Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ  3   

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  

 

3.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 

προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών τα 

οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει 

των άρθρων 6, 8 και 8α του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 

150/Α/10.07.2007). 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 

διαγωνισμού όργανο ως εξής:    

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών δηλ. μέχρι την 08.04.2020. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό και 

το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού 

ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 

της διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας από 

αυτή κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή 

δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.   

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής 

έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση 

αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον 
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όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Προεδρικού 

Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω 

κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου 

στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 

όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 

την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 

Η σχετική απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της 

σχετικής απόφασης μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την 

αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Προεδρικού Διατάγματος 

118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε σχετική γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής όργανο 

ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 

επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

3.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 

επάρκεια. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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 Διαγωνισμού, είναι αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Αναλυτική Διακήρυξη ή/και 

αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
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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.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Αναλυτική Διακήρυξη της Προμήθειας ή 

να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις από το Κέντρο 

Πληροφόρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (8ης 

Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη, τηλ. - fax: 2251047033, e-mail: lesvospf@otenet.gr, 

url: www.lesvosmuseum.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 

16.04.2020. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Αναλυτικής Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το 

παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το 

συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο 

πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό 

της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία Διενέργειας, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Προκήρυξης. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές πληροφορίες, οι 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου το αργότερο έξη (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 

καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του Κέντρου Πληροφόρησης του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στη Μυτιλήνη, 8ης Νοεμβρίου 17, την 

16.04.2018 και ώρα 11:00 π.μ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

 

ΑΡΘΡΟ  6   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το παρόν Μέρος Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

β. το Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

γ. το Μέρος Γ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

δ. το Παράρτημα Ι «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

7.1  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με 

αντικείμενο απασχόλησης την προμήθεια εξοπλισμού και εργαλείων, που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 

συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας το οποίο θα διαθέσει στα πλαίσια 

παροχής των υπό προμήθεια ειδών. 

 Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. 

 Ότι οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλλουν τη Προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει 

Κοινοπραξία για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

7.2  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης· όσοι 

αλλοδαποί υποψήφιοι έχουν αποκλεισθεί αντίστοιχα από ανάλογες διαδικασίες και με 

ανάλογο τρόπο από την αντίστοιχη αρχή της χώρας προέλευσης τους καθώς και από 

τις αντίστοιχες αρχές των χωρών από τις οποίες μπορούν να προέλθουν οι αλλοδαποί 

υποψήφιοι. 
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 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 

άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

ΑΡΘΡΟ  8   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

8.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την κάλυψη των 

προδιαγραφών και την ικανότητα προμήθειας, και ειδικότερα: 

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 

75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:  

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

οποία συμμετέχουν.  

ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

▪ δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α/16.03.2007) δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της 

απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες   

▪ δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας   

▪ δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας,  

▪ δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  

▪ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους,  

▪ ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο με το ειδικό επάγγελμά τους (για τους 

Έλληνες πολίτες) ή ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (για τους αλλοδαπούς),  
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▪ τα νομικά πρόσωπα δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. Νόμου 2190/1920 όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα).  

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 

Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.06.2007). 

 

8.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί η Πράξη (εφεξής «υποψήφιος Ανάδοχος»), πριν από την κοινοποίηση της 

οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει για τη 

σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης περί 

προσωρινούς κατακύρωσης, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, που παρατίθενται 

παρακάτω ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος 

αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας και η 

Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

1. Α. Οι Έλληνες Πολίτες:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Προεδρικού Διατάγματος 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τη κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 

το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
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προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου, ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. Οι αλλοδαποί:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Προεδρικού 

Διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 

από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του 

άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.06.2007) δηλ. 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.06.2007) δηλ. ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α για τους Έλληνες πολίτες και Β 

για τους αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης στον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως 
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εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Προεδρικού 

Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.06.2007) δηλ. ότι δεν έχουν καταδικαστεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 

του άρθρου 43 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά εκκαθάρισης 

της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.06.2007) εκδίδονται όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α.Ε., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του Κ. Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε 

ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Νόμου 1892/1990 όπως 

εκάστοτε ισχύει από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που 

τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης 

εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχείρησης.  

Δ. Οι Συνεταιρισμοί:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 

(1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 

118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.06.2007) δηλ. ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 

του άρθρου 43 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), για 
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κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, πιστοποιητικό της κατά 

περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Στην περίπτωση των αλλοδαπών συνεταιρισμών, το σχετικό 

πιστοποιητικό εκδίδεται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της.  

3. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση των αλλοδαπών συνεταιρισμών, 

το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. Νόμου 2190/1920 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 

101/Α/1990) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς).  

5. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

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

ένωση.  

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που 
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γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης.  

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από την πρόσκληση.   

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 

Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα 

απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη 

ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη της τυχούσας παράτασής της, η Κατακύρωση 

δεσμεύει τον υποψήφιο Προμηθευτή μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές για το σύνολο ή μέρος 

της προκηρυσσόμενης με την παρούσα Διακήρυξη Προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, 

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 

ασυμφωνίας του με το άλλο αντίτυπο. 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας. 

 Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός αυτής. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 
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Μέσα στον φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και συγκεκριμένα: 

1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου. 

3. Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστούς 

σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής 

Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι Προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 

Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να 

μονογράφονται από τον ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  

12.1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που 

έχει συνταχθεί το Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Τεχνικής Αξιολόγησης της 

παραγράφου 17.1 του άρθρου 17 του Μέρους Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» και εφ’ 

όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις 

παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις 

και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να 

παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων 

(CD-Rom), το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

12.2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των Πινάκων Οικονομικής 

Προσφοράς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Οι συμπληρωμένοι Πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε μέσο 

αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων (CD-Rom), το οποίο θα εμπεριέχεται στο 

σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς ή 

των πινάκων της Οικονομικής Προσφοράς που θα υποβληθούν στο μέσο αποθήκευσης 

ηλεκτρονικών αρχείων, με τα αντίτυπα της Οικονομικής Προσφοράς, κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. 
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Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η ανάλυση κόστους των 

προσφερομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και η συνολική τιμή για κάθε 

προσφερόμενο παραδοτέο προϊόν ή υπηρεσία. Η γενική συνολική τιμή της Προσφοράς θα 

γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών 

και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.  

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην 

περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο 

οποίο υπάγεται η Προμήθεια. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός 

θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Στο Παράρτημα παρατίθεται υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του Διαγωνισμού και 

μέχρι την ώρα διενέργειάς του, είτε 

β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού σε εργάσιμες ώρες, με ευθύνη του Προσφέροντος. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 

άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν 

έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να 

έχουν αποσφραγισθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά καθώς και ο 

φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο. 

 Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από 

την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό Παραλαβής και 

Αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα 

και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους 

Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 8.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εδάφιο 1 και 2) μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης 

Προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη προϋποθέσεις, η 

Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης 

και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες Προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία 

Διενέργειας για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

16.1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Για τις ανάγκες της Τεχνικής Αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 

παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες 

απορριπτέες Προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης 

στην Υπηρεσία Διενέργειας για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών Προσφορών, σύμφωνα με το 

Κριτήριο, τα Στοιχεία και τις Οδηγίες Αξιολόγησης της παραγράφου 16.3 ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του παρόντος άρθρου. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας 

το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 

Τεχνικής Αξιολόγησης. 

16.2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης 

της διαδικασίας Τεχνικής Αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με φαξ ή 

τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν. 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους 

Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόντων παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων 

Προμηθευτών. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει 

την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει 

τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και θα 

καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 

αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό 

το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες Προσφορές, η Επιτροπή 
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Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την 

έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει, για κάθε αποδεκτή Προσφορά, στον υπολογισμό του λόγου (Λ) της 

Τιμής της Προσφοράς προς τη Βαθμολογία της, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 16.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του παρόντος 

άρθρου.. 

16.3  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα 

με το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη 

ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον διαγωνισμό χωρίς αποζημίωση των 

συμμετεχόντων. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις αποδεκτές Προσφορές και θα επιλέξει τον 

Προμηθευτή σύμφωνα με το Κριτήριο της Συμφερότερης Προσφοράς. Για την επιλογή της 

Συμφερότερης Προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι Προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 

αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Τα Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των Προσφορών κατατάσσονται 

σε δύο (2) Ομάδες: Α) την Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας με συντελεστή 

βαρύτητας 75% και Β) την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης με συντελεστή 

βαρύτητας 25%. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των 

αποδεκτών Προσφορών σύμφωνα με Στοιχεία Αξιολόγησης που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 

Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 

1 Η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

80 120 45 % 

2 Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων υλικών. 

80 120 30 % 

Σύνολο Α Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 75 % 

 

Β Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 

1 Η ποιότητα της εξυπηρέτησης και της τεχνικής 

βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. 

80 120 5 % 

2 Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της προμήθειας. 

80 120 10 % 

3 Ο χρόνος παράδοσης και η διαθεσιμότητα των υλικών. 80 120 10 % 
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Σύνολο Β Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 25 % 

 

Για κάθε Στοιχείο και των δύο Ομάδων έχει καθοριστεί επί μέρους συντελεστής βαρύτητας 

με τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των Στοιχείων κάθε 

Ομάδας να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας.  

Όλα τα επί μέρους Στοιχεία Αξιολόγησης των Ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση 

τους 100 βαθμούς. Η Βαθμολογία των επί μέρους Στοιχείων Αξιολόγησης των Προσφορών 

είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές απαιτήσεις της 

Προμήθειας. 

Η Βαθμολογία κάθε Στοιχείου Αξιολόγησης αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς στις 

περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Προμήθειας. Αντιστρόφως, 

μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι 

τεχνικές απαιτήσεις της Προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αποκλίσεις έχουν 

κριθεί ως επουσιώδεις και η Προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η Σταθμισμένη Βαθμολογία του κάθε Στοιχείου Αξιολόγησης των Ομάδων είναι το 

γινόμενο του επιμέρους Συντελεστή Βαρύτητας του Στοιχείου επί τη Βαθμολογία του. Η 

Βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των Σταθμισμένων Βαθμολογιών 

όλων των Στοιχείων Αξιολόγησης και των δύο Ομάδων. 

Με βάση τα παραπάνω, η Βαθμολογία κάθε Προσφοράς κυμαίνεται από 80 έως 120 

βαθμούς. Για τη διαμόρφωση του λόγου (Λ), με βάση τον οποίον θα επιλεγεί η 

Συμφερότερη Προσφορά, λαμβάνονται υπόψη η Τιμή της Προσφοράς και η Βαθμολογία 

της. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής 

της Προσφοράς προς τη Βαθμολογία της, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω τύπο: 

 

Προσφοράς  Βαθμολογία

Προσφοράς  Τιμή
 Λ   

 

16.4  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

κατατάξει τις Προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του λόγου (Λ) της 

Τιμής των Προσφορών προς τη Βαθμολογία των, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 16.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του παρόντος 

άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 

Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στη Διακήρυξη. Στην 
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περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα 

είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει 

τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 

Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας για την έκδοση της Κατακύρωσης. 

Τα πρακτικά και οι Συγκριτικοί Πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα. 

Στον Προμηθευτή αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

18.1  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού, 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης και 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

Διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007, αρ.21 και 

επόμενα. 

18.2  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση Προμήθειας, η 

οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση της Προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση  την Κατακύρωση, την Προσφορά και την 

Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των Ειδικών Όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης 

Προμήθειας, ο Προμηθευτής θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 

κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Προμηθευτής υποχρεούται 
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στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την 

ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον 

ίδιο χρόνο, με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 

(10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, 

προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Εταιρεία ή Συνεταιρισμός ή Ένωση 

Προσώπων ή Κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει 

τη Σύμβαση. 

(β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της 

συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

των όρων της Σύμβασης θα έχει ισχύ μέχρι την οριζόμενη στη Σύμβαση ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής της Προμήθειας. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των 

κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 

του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η 

Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες 

διατάξεις κυρώσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Μυτιλήνη.  

ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

20.1  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

21.1  ΤοποΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Η διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στο Σίγρι Λέσβου, του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Σιγρίου, Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 6, μετά 

από συνεννόηση (έγγραφη ή προφορική) μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα υλικά εντός δύο ημερών από την 

ειδοποίησή του. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο ο Προμηθευτής να διατηρεί αποθήκη 

πλησίον της περιοχής εκτέλεσης του έργου.  

21.2  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η παραλαβή των παραδοτέων προϊόντων της Προμήθειας, προσωρινή και οριστική, θα 

γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός των χρονικών διαστημάτων που εμφανίζονται 

στην προηγούμενη παράγραφο. 

21.3  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος 

της Προμήθειας ή των επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή των 

δραστηριοτήτων του Χρονοδιαγράμματος εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό 

χρονικό διάστημα 20 ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον 

Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 

Ο Προμηθευτής δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της 

Προμήθειας, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων 

της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 

ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής 

συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το 

αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να 

δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά 

γραπτώς το Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

22.1  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε 

τμήματος της προμήθειας. 
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Η πληρωμή θα γίνει 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

Ο Προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η Προμήθεια θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς και 

επιστημονικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην 

κατασκευή της προμήθειας, ότι τα υλικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, 

λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη ή 

επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της 

Προμήθειας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το 

ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την 

αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Η Σύμβαση Παροχής Προμήθειας τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως προς 

τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Προμηθευτή συμπληρωματικές 

υπηρεσίες ή/και προϊόντα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη, 

στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων 

περιστάσεων, και ο Προμηθευτής, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην παροχή των 

συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών ή/και προϊόντων, σε χρόνο και με τρόπο που θα 

συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή 

παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Η όποια δαπάνη προκύψει δεν θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της Προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής 

δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα 

της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Ο Προμηθευτής, για την υλοποίηση της Προμήθειας, θα χρησιμοποιήσει τους τυχόντες 

Υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση 

αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της Προμήθειας. 

Οι Υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Προμηθευτής ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των Υπεργολάβων και 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 

αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Προμηθευτής δικαιούται να αντικαταστήσει Υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον Υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο 

νέος Υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύμβασης. 

Προκειμένου να συνάψει νέα Υπεργολαβία, ο Προμηθευτής απαιτείται να έχει τη γραπτή 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η Υπεργολαβία, καθώς και η 
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ταυτότητα του Υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη 

τεκμηρίωση του Προμηθευτή από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο Υπεργολάβος 

ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Προμηθευτή την αντικατάσταση 

Υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της Προμήθειας που 

κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

Προμήθειας. Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από 

κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας φέρει 

αποκλειστικά ο Προμηθευτής. 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών καθώς 

και οποιουδήποτε παραδοτέου αποτελέσματος του Έργου που ο Προμηθευτής θα 

κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή για 

πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό (σε φυσική και ψηφιακή μορφή) που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από 

τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 

απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την 

εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία (σε φυσική και 

ψηφιακή μορφή) στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 

για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, του εξοπλισμού ή 

οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που έχει παραχθεί ή παραδοθεί από τον Προμηθευτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 

εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 

περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 

καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη 

αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 
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ΑΡΘΡΟ 28 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 

βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού 

της ή τρίτων. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που θα προξενηθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της 

εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τους Υπεργολάβους του εφ’ όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Προμήθειας και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 

του προσωπικού του Προμηθευτή και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 

εγγράφως το Προμηθευτή σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται η 

Προμήθεια. 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Προμηθευτής δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 

την εκτέλεση της Προμήθειας· δεν κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το Προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής 

του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της 

καθώς και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον. 

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Προμήθεια 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Επιπλέον, δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και 

όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να 

μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης 

της Προμήθειας, και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 

λειτουργίας των υπό προμήθεια προϊόντων ή του Προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 30 

ΑΝΩΤΕΡΑ  ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 

σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 

ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 31  

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο Προμηθευτής δεν εκτελεί τη Προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες συστάσεις και οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

β) Ο Προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 

του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της Καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στο Προμηθευτή της εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις Καταγγελίας είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε 

τα αποτελέσματα της Καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς το Προμηθευτή 

ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από Καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής Λύση της Σύμβασης, ο Προμηθευτής 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, προμήθειας προϊόντων ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  

επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
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β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο προϊόν, έργο 

ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι 

και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη Προμήθεια και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι 

οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του εκτελεσθέντος μέρους της Προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή 

έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία της Καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα 

με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από το Προμηθευτή αποζημίωση 

για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 

αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της Προμήθειας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 

εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
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Β’  ΜΕΡΟΣ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια ξυλείας για την 

υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των 

απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου στα πλαίσια 

υλοποίησης του Υποέργου 6: «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων». Ειδικότερα 

περιλαμβάνει: 

 ξύλινες τάβλες για περίφραξη 

 Ξύλινα κολωνάκια σήμανσης. 

Όλη η ξυλεία θα είναι από ξύλο Καστανιάς, ελληνικής προέλευσης, επεξεργασμένο ή 

εμβαπτισμένο με συντηρητικό μυκητοκτόνο & εντομοκτόνο, σε όλη τη μάζα του σομφού 

ξύλου (ΟΧΙ αρσενικό και ΟΧΙ χρώμιο). 

Υπενθυμίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των 

αναγραφόμενων ποσοτήτων των αναγραφόμενων υπό προμήθεια υλικών μέχρι 

ποσοστού 30%, χωρίς μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού της 

προμήθειας. 

 

Υλικά Ξυλείας 

Είδος Ποσότητα 
Σύντομη περιγραφή – τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Προϋπο-
λογισμός 

(τιμές χωρίς 
ΦΠΑ) 

Προϋπο-
λογισμός 

(Τιμές με 
ΦΠΑ 17%) 

Ξύλινη 

τάβλα 

 

400 

 

Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 
4,5x12 εκατοστών μήκους 100 

εκατοστών που στην αρχή και στο 
τελείωμα της θα έχει διαστάσεις 

3,5x9 εκατοστά και μήκος 4,5 
εκατοστά για να μπορεί να δένει 

σε κολωνάκια. 

3.330€ 

 

3.896,10€ 

Ξύλινη 
τάβλα 

330 

 

Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 
4,5x12 εκατοστών μήκους 120 

εκατοστών που στην αρχή και στο 
τελείωμα της θα έχει διαστάσεις 

3,5x9 εκατοστά και μήκος 4,5 
εκατοστά για να μπορεί να δένει 

σε κολωνάκια. 

2.872€ 3360,24€ 

Ξύλινη 
τάβλα 

120 Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 
4,5x12 εκατοστών μήκους 150 

εκατοστών που στην αρχή και στο 
τελείωμα της θα έχει διαστάσεις 

3,5x9 εκατοστά και μήκος 4,5 
εκατοστά για να μπορεί να δένει 

σε κολωνάκια. 

1.285€ 1503,45€ 
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Κολωνάκια 
με 2 οπές 

160 Κολώνες εμποτισμένες 
πλανισμένες διαστάσεων 9x9 

εκατοστών ύψους 110 εκατοστών, 
με 2 εσωτερικές διαμπερής οπές 

με το ξεκίνημα να είναι στα 40 και 
στα 80 εκατοστά από το έδαφος, 

διαστάσεων 3,5 πλάτος 9 εκατοστά 
ύψος. Το άνω τμήμα, μήκους 5 
εκατοστών, να είναι σε μορφή 

πυραμίδας. 

1.530€ 1.790,10€ 

Κολωνάκια 500 

τεμάχια 

Κολώνες εμποτισμένες 
πλανισμένες διαστάσεων 9x9 

εκατοστών ύψους 55 εκατοστά. 

Το άνω τμήμα, μήκους 9 
εκατοστών, να είναι σε κεκλιμένο 

(φαλτσαριστό, σύμφωνα με το 
σχήμα). 

2.650€ 3.100,50€ 

Κολωνάκια 50 τεμάχια Κολώνες εμποτισμένες 
πλανισμένες διαστάσεων 9x9 

εκατοστών ύψους 155 εκατοστά. 

Το άνω τμήμα, μήκους 5 
εκατοστών, να είναι σε μορφή 

πυραμίδας. 

690€ 807,30€ 

Ξύλινη 

τάβλα 

 

50 Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 
3,5x12 εκατοστών μήκους 172 

εκατοστών. 

515€ 602,55€ 

Κολωνάκι 36 Κολώνες εμποτισμένες 
πλανισμένες διαστάσεων 7x7 

εκατοστών ύψους 40 εκατοστά. 

128€ 149,76€ 

Σύνολο 13.000€ 15.210€ 

 

Οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στις παρακάτω παραγράφους. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά οριοθετούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για την υπό Προμήθεια ξυλεία.  

2.   ΣΤΟΧΟΙ  

Η παρούσα προμήθεια έχει σαν βασικό στόχο την κάλυψη της ανάγκης ξυλείας για την 

υποστύλωση, υποστήριξη, προστασία και σήμανση των απολιθωμάτων των 

απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου.  

3.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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Το σύνολο των υλικών της προμήθειας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τέτοιου τύπου 

προμήθειες. θα ελαχιστοποιούν την πιθανότητα πρόκλησης βλαβών στους χειριστές. 

4.   ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  

Η Προμήθεια θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τέτοια στοιχεία που θα προσφέρουν μεγάλη 

αντοχή, χρηστικότητα, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. 

Λύσεις διαφορετικές από τις παραπάνω θα πρέπει να τεκμηριώνουν με σχετική έκθεση την 

αξιοπιστία στα επιμέρους θέματα. 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

Υλικά Ξυλείας  

Είδος 
Ποσ
ότητ

α 

Σύντομη περιγραφή – τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Προϋπο-
λογισμός 

(τιμές χωρίς 
ΦΠΑ) 

Προϋπο-
λογισμός 

(Τιμές με 
ΦΠΑ 17%) 

Προσφορά 
χωρίς ΦΠΑ 

Προσφο
ρά με 
ΦΠΑ 
17% 

Ξύλινη 

τάβλα  

 

400 

 

Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 4,5x12 
εκατοστών μήκους 100 εκατοστών 
που στην αρχή και στο τελείωμα της 
θα έχει διαστάσεις 3,5x9 εκατοστά 
και μήκος 4,5 εκατοστά για να μπορεί 
να δένει σε κολωνάκια. 

3.330€ 

 

3.896,10€   

Ξύλινη 
τάβλα  

330 

 

Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 4,5x12 
εκατοστών μήκους 120 εκατοστών 
που στην αρχή και στο τελείωμα της 
θα έχει διαστάσεις 3,5x9 εκατοστά 
και μήκος 4,5 εκατοστά για να μπορεί 
να δένει σε κολωνάκια. 

2.872€ 3360,24€   

Ξύλινη 
τάβλα  

120 Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 4,5x12 
εκατοστών μήκους 150 εκατοστών 
που στην αρχή και στο τελείωμα της 
θα έχει διαστάσεις 3,5x9 εκατοστά 
και μήκος 4,5 εκατοστά για να μπορεί 
να δένει σε κολωνάκια. 

1.285€ 1503,45€   

Κολωνάκια 
με 2 οπές 

160 Κολώνες εμποτισμένες πλανισμένες 
διαστάσεων 9x9 εκατοστών ύψους 
110 εκατοστών, με 2 εσωτερικές 
διαμπερής οπές με το ξεκίνημα να 
είναι στα 40 και στα 80 εκατοστά από 
το έδαφος, διαστάσεων 3,5 πλάτος 9 
εκατοστά ύψος. Το άνω τμήμα, 
μήκους 5 εκατοστών, να είναι σε 
μορφή πυραμίδας. 

1.530€ 1.790,10€   

Κολωνάκια  500 

τεμά

χια 

Κολώνες εμποτισμένες πλανισμένες 
διαστάσεων 9x9 εκατοστών ύψους 55 
εκατοστά. 

Το άνω τμήμα, μήκους 9 εκατοστών, 
να είναι σε κεκλιμένο (φαλτσαριστό, 
σύμφωνα με το σχήμα). 

2.650€ 3.100,50€   

Κολωνάκια  50 

τεμά

χια 

Κολώνες εμποτισμένες πλανισμένες 
διαστάσεων 9x9 εκατοστών ύψους 
155 εκατοστά. 

690€ 807,30€   
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Το άνω τμήμα, μήκους 5 εκατοστών, 
να είναι σε μορφή πυραμίδας. 

Ξύλινη 

τάβλα 

 

50 Πλανισμένη δοκό διαστάσεων 3,5x12 
εκατοστών μήκους 172 εκατοστών. 

515€ 602,55€   

Κολωνάκι  36 Κολώνες εμποτισμένες πλανισμένες 
διαστάσεων 7x7 εκατοστών ύψους 40 
εκατοστά. 

128€ 149,76€   

Σύνολο 13.000€ 15.210€   

Παρατηρήσεις 

 

ΤΙΜΗ  Π ΡΟΣ ΦΟΡ ΑΣ  ( ΧΩ ΡΙΣ  ΦΠ Α)  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: €  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:    

 
ΤΙΜΗ  Π ΡΟΣ ΦΟΡ ΑΣ  (ΜΕ Φ ΠΑ 17% )  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: €  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:    

 

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν  

 

 

Ημερομηνία 

_____________ 

Ονοματεπώνυμο 

_____________________ 

 

 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

 

 

 
 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

ανάπτυξη 2014-2020» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

........ 

 

 

 

 

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

 

 

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

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

........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της 

................. 

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. 

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. 

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. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 

να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 

μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για 

την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

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

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν 

το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

 


