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∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 56029/4524/12-06-2013 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1/ Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-

2010). 

3/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και 

Ν.Π.∆.∆. και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

4/ Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 

3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα 

για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

5/ Τις διατάξεις του Ν.2328/1995, άρθρο 15, (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/95), όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 

(Φ.Ε.Κ. 135/Α’/96) άρθρο 14, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 

66/Α’/11-04-1996), (κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.2328/1995), «Ονοµαστικοποίηση των 

µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών, που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

6/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997), όπως τροποποιήθηκε µε το 

Άρθρο 11 της από 04/12/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄/05-12-

2012). 

7/ Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.∆. 346/98 (Α’ 230), 

περί «προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 

της Ε.Ε.». 



 

 
3 

8/ Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 

150/Α΄/07). 

9/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97, «∆ιοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. 296/Α΄/24-12-2003) 

άρθρο 14 § 3. 

10/ Τις διατάξεις του Ν.2741/1999, (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/99) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας 

Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως 

τροποποιήθηκε µε την παρ.27 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/05). 

11/ Την υπ΄αριθµ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ. 1637/Β/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005. 

12/ Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας, 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., «περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007). 

13/ Τις διατάξεις του Ν.3060/2002, άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων 

προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων». 

14/ Τις διατάξεις του Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις 

µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». 

15/ Τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά 

τον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος 

είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την 

άποψη αυτή, όπως ο νόµος ορίζει. 

16/ Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων 

των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 

όπως συµπληρώθηκε µε το Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/τ.Α’) «Ρυθµίσεις θεµάτων 

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 

διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, 

στο άρθρο 4, µε το Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α΄/04-09-2009) Άρθρο 46. 

17/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

18/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις. 

19/ Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
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3400), καθώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική ∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής 

Προµηθειών), περί Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

20/ Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α’/11-04-2012), περί ρυθµίσεων για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

21/ Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

22/ Την ανάγκη προµήθειας µηχανικού εξοπλισµού για την κάλυψη αναγκών 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού στα Ιωάννινα, δίνοντας τη δυνατότητα αποδοχής 

των ογκωδών απορριµµάτων. 

23/ Την αριθµ. Πρωτ. 111270/4519/12-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου «Προµήθεια θρυµµατιστή για τον 

Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού», µε ΚΑ 2012ΕΠ03000010. 

24/ Την υπ΄αριθµ. Π1/814/02-05-2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, περί έγκρισης ένταξης της 

προµήθειας στο Ε.Π.Π. 2013 και χορήγησης εξουσιοδότησης στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προµήθεια ενός (1) 

µηχανήµατος ειδικής χρήσης. 

25/ Την υπ΄αριθµ. οικ. 4000/1083/23-01-2013 Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης 

αγοράς ενός (1) µηχανήµατος ειδικής χρήσης από το ελεύθερο εµπόριο, για τις 

ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

περί προµηθειών. 

26/ Την υπ’ αριθµ. 16/591/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, ανάδειξης 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του Προγράµµατος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 

2012ΕΠ03000010, µε τίτλο «Προµήθεια θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ελληνικού», καθώς και έγκρισης και κατάρτισης των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

27/ Την υπ΄αριθµ. 17/637/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού 

και αξιολόγησης των προσφορών. 

28/ τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµικής άποψης, 

προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ». 

2. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 123.000,00 µε τον 

προβλεπόµενο, µε την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία, Φ.Π.Α., σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράµµατος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2012ΕΠ03000010. 

3. Μαζί µε την προκήρυξη, δίνεται και το τεύχος µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 

εξοπλισµού (Παράρτηµα Ι), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας και περιγράφει, µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, το αντικείµενο της 

προµήθειας, καθώς και σχέδιο της σχετικής σύµβασης, που θα υπογραφεί 

ανάµεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και το µειοδότη του διαγωνισµού 

(Παράρτηµα ΙΙ). 

4. Ηµεροµηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 19η Ιουλίου 

2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.µ., στο γραφείο 232 (1ος 

όροφος) του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου [Κεντρική Πλατεία 

(Πύρρου) – Ιωάννινα] 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Αναθέτουσα αρχή είναι η ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα 

Προµηθειών), που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου 1, ∆ιοικητήριο, η οποία 

µε την υπ’ αριθ. 16/591/30-05-2013 απόφαση της αρµόδιας Οικονοµικής 

Επιτροπής (αριθµ. Πρωτ. 111270/4519/12-12-2012 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων, σε βάρος 

της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου «Προµήθεια θρυµµατιστή για 

τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού», µε ΚΑ 2012ΕΠ03000010), διενεργεί το διαγωνισµό αυτό. 

 Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού είναι η ∆/νση Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Προµηθειών), σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών 

Έργων, η οποία εκπόνησε τη σχετική µελέτη µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Αρµόδιοι υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού ορίζονται οι Αλεξάνδρα 

Μαυριά - Ιωάννης Τσεπέλης, υπάλληλοι του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που παρέχουν σχετικές µε το διαγωνισµό 

πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 87232 – φαξ 26510 87232). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, 

ώστε να έχει τη δυνατότητα αποδοχής των ογκωδών απορριµµάτων (bulky waste) 

της κατηγορίας κεφ. 20.00 «∆ηµοτικά απόβλητα» του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), η υπηρεσία αποφάσισε την προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού, 

η οποία θα γίνει µε βάση τη µελέτη που εκπόνησε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, τις τεχνικές περιγραφές, προδιαγραφές και τα υπόλοιπα 

στοιχεία, που περιλαµβάνονται στο φάκελο του έργου. 

Τα απορρίµµατα αυτά κατόπιν χρήσης του ανωτέρω εξοπλισµού και µέσω 

διεργασιών τεµαχισµού, θραύσης, κοπής, µειώνουν το µέγεθος και τον όγκο τους 

και µπορούν να διαχειριστούν στο ΧΥΤΑ. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο της προµήθειας της παρούσης, 

ανέρχεται στο ποσό των € 123.000,00, µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 

Προγράµµατος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2012ΕΠ03000010. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο, µε την παρούσα, διαγωνισµό είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

Προκήρυξη. 

 Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και 

αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΟ - ΓΛΩΣΣΑ 

 Η ελληνική γλώσσα είναι η επίσηµη γλώσσα, κατά το διαγωνισµό, και η 

επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης του Αναδόχου. Όλα τα έγγραφα για τη συµµετοχή στο 

διαγωνισµό (προσφορές κ.λπ.) θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από 

τεχνικά συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus). Τα δικαιολογητικά, για τη συµµετοχή 

στο διαγωνισµό, αλλοδαπών συµµετεχόντων, θα υποβληθούν και επίσηµα 

µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας του 

διαγωνισµού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Κείµενα από άλλη γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε κόστος που θα 

βαρύνει τον προσφέροντα. 

 Όλα τα παραδοτέα έγγραφα και Εκθέσεις του Ανάδοχου, που αφορούν την 

εκτέλεση της Σύµβασής του (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), θα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Κείµενα από άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε κόστος που θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Αναδόχου θα 

διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύµβασης του Αναδόχου, απαιτηθεί, για τις ανάγκες επικοινωνίας των 

µερών, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται 

από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα επιβαρύνει τον ίδιο. 

 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά 

∆ικαστήρια και συγκεκριµένα από τα ∆ικαστήρια Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

ανάδοχο, εφαρµογή δε έχει το άρθρο 37 του Π.∆. 118/07. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν, εγγράφως, στο αρµόδιο για τη διενέργεια 

του διαγωνισµού όργανο του φορέα, µέσω του Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων της 

∆/νσης Εµπορίου & Απασχόλησης, ως εξής : 

►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. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

 Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του 

φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 

απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

►Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν 

την συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια 

του διαγωνισµού, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της 

επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν, κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση 

του σχετικού φακέλου. 

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 

εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 

αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση 

αυτού. 

 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό, κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της 

υποβολής της. 

►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 κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την 
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σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 

προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

►Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα 

των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/07, µέσα σε χρονικό 

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

έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. 

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της στον µειοδότη, κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική 

απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω 

τριηµέρου προθεσµίας. 

 ● Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 ● Σε περίπτωση που ζητηθούν, από τους ενδιαφερόµενους, συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ 

της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του 

Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως 

άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 

οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 

έχει δικαίωµα ένστασης, δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/07. 

 ● Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

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

αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες 

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

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 ● Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της 

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

αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

 ● Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 
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προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

 Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την 

διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

● Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 

και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου 

µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 

προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 

χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ. Το 

παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό 

εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να 

αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω 

ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 Ο διαγωνισµός θα είναι ανοικτός, µε σφραγισµένες προσφορές και η ανάθεση 

θα γίνει µε το κριτήριο της «πλέον συµφέρουσας, από οικονοµικής άποψης, 

προσφοράς». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη 

(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών η 10η πρωινή της 19ης Ιουλίου 2013), στο 

γραφείο 232 (Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού), που βρίσκεται στον 1ο 

όροφο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου 1). 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

και παραλαµβάνονται, µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
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περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 

προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσµα ή δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 

118/07, δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό, δικαίωµα συµµετοχής έχουν :  

α) φυσικά πρόσωπα, 

β) νοµικά πρόσωπα, 

γ) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) συνεταιρισµοί, 

οι οποίοι διαθέτουν, εν ισχύ, την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 

Ν.2513/97. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε την προϋπόθεση ότι όλα τα 

πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες, που έχουν 

υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

προκηρυσσόµενο, µε την παρούσα, Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων θα 

υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή κοινοπραξίας, κατά την έννοια του Ελληνικού 

∆ικαίου, µετά την ανάθεση και πριν την υπογραφή της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση 

τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για το 

συνολικό έργο, έναντι της Υπηρεσίας. 



 

 
13 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την 

προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π. 

∆. 118/07, η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων, συνιστά λόγο 

αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό : 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007, η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
µε Φ.Π.Α., ήτοι 6.150,00 € και θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι 20/12/2013. 
Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, − δεν 
έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του 
εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, καταστάσεις, − είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 
εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) 
του εδ. β της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από 
τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07, κατάσταση. 
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07. 
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
 Ο προσφέρων, οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να 
καταθέσει επί ποινής αποκλεισµού, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι :  

(α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

(β) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 

(γ) Έλαβε γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης και 

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. 

(δ) Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου. 

(ε) ∆εν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί 

δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

(στ) ∆εν κατέθεσε υποψηφιότητα µε περισσότερες από µία προσφορές στον 

παρόντα διαγωνισµό. 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 
118/07, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
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προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07 και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆. 118/07. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) 

που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική 

γλώσσα. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 

� η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, 

� ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της, 

� ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

� η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και 

� τα στοιχεία του Προσφέροντα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία. 

Ειδικότερα : 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά. 

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Άρθρο 14), τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η τεχνική προσφορά πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν, δηλαδή µέσα 

στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται εκτός από το πρωτότυπο και ένα 

απλό αντίγραφο. Το πρωτότυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα 

υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε το άλλο αντίτυπο. Το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 

αντίτυπο πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του Προσφέροντα ή του 

Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του πρέπει να µονογράφονται πρωτοτύπως από 

τον ίδιο. 
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Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, 

σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει, κατά τον έλεγχο, να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση κοινοπραξιών - ενώσεων 

προµηθευτών, υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την 

κοινοπραξία - ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης 

ευθύνεται εις ολόκληρο. 

 Η ευθύνη αυτή, σε περίπτωση κατακύρωσης, εξακολουθεί µέχρι της πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η 

ποσότητα του είδους ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολό της 

προσφοράς. Σε περίπτωση µη δυνατότητας ανταπόκρισης κάποιου µέλους της 

Κοινοπραξίας - Ένωσης στις υποχρεώσεις της, εφαρµογή έχει η παρ. 3 του άρθρου 7 

του Π. 118/07. 

 Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του 

άρθρου 5 της παρούσας, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η 

παραπάνω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Σύµφωνα µε ότι ορίζει το άρθρο 19 του Π.∆. 118/07, η αποσφράγιση των 

προσφορών, στον ανοικτό διαγωνισµό, γίνεται ∆ηµόσια από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, η οποία είναι τριµελής και συγκροτείται σύµφωνα µε το αρ. 38 του Π.∆. 

118/07. 
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 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές 

που υποβάλλονται στην επιτροπή, εκτός της οριζόµενης, από την παρούσα, 

προθεσµίας δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Για την 

αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής : 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται, κατά φύλλο, τα 

δικαιολογητικά, παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 

τους. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται 

και φυλάσσεται από την Υπηρεσία. Η επιτροπή διαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση θα 

ελέγξει τα δικαιολογητικά του κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό και θα 

ανακοινώσει, µέσω της Υπηρεσίας, στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε δηµόσια 

συνεδρίασή της, αυτούς που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και τους 

λόγους της απόφασης απόρριψής τους. 

 Η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς γίνεται µόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί, µε βάση τα δικαιολογητικά. Η αποσφράγιση γίνεται 

σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς τηλεφωνικά ή µε fax ή 

έγγραφο, δύο (2) τουλάχιστον µέρες προ της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των 

τεχνικών προσφορών. Κατά την συγκεκριµένη ηµέρα αποσφραγίζεται ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς και µονογράφεται, κατά φύλλο, εκτός από τα prospectus. 

 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται και φυλάσσεται από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 Η επιτροπή του διαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα αξιολογήσει τις 

τεχνικές προσφορές. Μετά την αξιολόγηση θα συντάξει πρακτικό και θα ανακοινώσει, 

µέσω της Υπηρεσίας, στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίασή της, 

τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν, µετά την 

ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

στους διαγωνιζόµενους, που έλαβαν µέρος και η τεχνική τους προσφορά έγινε τεχνικά 

αποδεκτή, τηλεφωνικά ή µε fax ή έγγραφο, δύο (2) τουλάχιστον µέρες προ της 

ηµεροµηνίας αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

 Οι οικονοµικές προσφορές των προσφορών που κρίθηκαν τεχνικά απαράδεκτες 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον προσφέροντα, πριν την διαδικασία 

αποσφράγισης των υπολοίπων οικονοµικών προσφορών. 

 Η επιτροπή διαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα αξιολογήσει τις 

οικονοµικές προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό 

και θα ανακοινώσει, µέσω της Υπηρεσίας, στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε 

δηµόσια συνεδρίασή της, την τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν είκοσι 

(120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το 

χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς 

τους. 

 Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο από τον προβλεπόµενο στη 

διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 

ίσο µε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. 

 Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία 

∆ιενέργειας 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, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές 

δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

 Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η 

κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο, µόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 

τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συµφέρουσα, 

από οικονοµικής άποψης, προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07. 

 Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία : 

� Η συµφωνία των προσφερόµενων υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

� Η καταλληλότητα των προσφερόµενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για 

τον οποίο προορίζονται. 
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� Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 

� Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, 

εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

� Η απαιτούµενη ικανότητα, εµπειρία, ειδίκευση και διατιθέµενος εξοπλισµός, εκ 

µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη. 

� Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού. 

 Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 

Προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς 

όρους της ∆ιακήρυξης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών 

προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνιστούν απόρριψη της προσφοράς. 

 Η κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

της ∆ιακήρυξης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η 

πλέον συµφέρουσα, µε βάση την ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης : 

 

∆ιαδικασία οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης 

 Τα τεχνικά κριτήρια κατατάσσονται σε δύο οµάδες: α) την οµάδα των 

κριτηρίων τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας-απόδοσης και β) την οµάδα των 

κριτηρίων τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης. 

 Για κάθε µία οµάδα ορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας (σ.β.): για την (α) 

οµάδα ο σ.β. είναι 70% ενώ για την (β) 30%. 

 Για κάθε ένα κριτήριο της κάθε οµάδας ορίζεται ένας επί µέρους συντελεστής 

βαρύτητας, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 Το κάθε ένα επί µέρους στοιχείο των δύο οµάδων κριτηρίων βαθµολογείται 

αυτόνοµα µε βάση το 100, ως εξής : 

� Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων είναι 100 για τις περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές. 

� Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι το 110 για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

� Για κάθε ένα κριτήριο υπολογίζεται η σταθµισµένη βαθµολογία, ως το γινόµενο του 

επί µέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του κριτηρίου. 
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 Η τελική βαθµολογία της προσφοράς είναι το άθροισµα όλων των 

σταθµισµένων βαθµολογιών. Η τελική βαθµολογία, µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται 

από 100 ως 110 βαθµούς. 

 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη, η οποία παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο 

της τιµής προσφοράς προς τη τελική βαθµολογία της προσφοράς. 

 

α/α Κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών και 
ποιότητας 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
(σi) 

Βαθµολογία 
(βi) 

Γενικός 
Συντελε
στής 
Βαρύτη
τας 

1.1 Συµφωνία των προσφερόµενων µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

50 β1 

1.2 Αποδοτικότητα, λειτουργικότητα και 
καταλληλότητα του προσφερόµενου 
εξοπλισµού, για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
για τον οποίο προορίζονται 

20 β2 
70% 

 
α/α Κριτήρια τεχνικής υποστήριξης και 

κάλυψης 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
(σi) 

Βαθµολογία 
(βi) 

Γενικός 
Συντελε
στής 
Βαρύτη
τας 

2.1 Απαιτούµενη ικανότητα, εµπειρία, εκπαίδευση 
προσωπικού στο χειρισµό και τη συντήρηση 
των µηχανηµάτων, ειδίκευση και διατιθέµενος 
εξοπλισµός, εκ µέρους του προµηθευτή, για 
την τεχνική υποστήριξη του έργου της 
προµήθειας 

10 β3 

2.2 Ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την 
πώληση (after sales) και της τεχνικής 
βοήθειας, εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς 
και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 

10 β4 

2.3 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 5 β5 
2.4 Χρόνος παράδοσης 5 β6 

30% 

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων έχουµε : 

� Α = Τελική βαθµολογία προσφοράς = Σ (σi*βi) 

� Β = (Τιµή οικονοµικής προσφοράς) / Α 

� Συµφερότερη προσφορά είναι αυτή που έχει τον µικρότερο λόγο Β. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τεχνική προσφορά 

 Η τεχνική περιγραφή θα είναι στην ελληνική γλώσσα, µε πλήρη, σαφή και 

αναλυτικά τεχνικά στοιχεία, χωρίς να αποκλείεται η ανάγκη αιτήσεως, υπό της οικείας 

επιτροπής αξιολόγησης, συµπληρωµατικών στοιχείων. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά 
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πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν 

να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. 

 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δίνουν σαφή απάντηση σε κάθε σηµείο των 

τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, πρέπει 

δε να συνοδεύουν την τεχνική προσφορά τους, εκτός από αυτά που προβλέπουν 

τα προηγούµενα άρθρα, µε τα ακόλουθα : 

 Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφεροµένου εξοπλισµού [προσπέκτους 

(τεχνικό εγχειρίδιο χειρισµού & συντήρησης), κ.λπ.]. 

 Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται στη παρούσα διακήρυξη. Μικρότερος 

χρόνος θα αξιολογηθεί και µπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτηµα και να εκτιµηθεί, κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών. 

 Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει προσωπικό της 

Περιφέρειας Ηπείρου στο χειρισµό και συντήρηση του µηχανήµατος. 

 Στoιχεία τεχvικής υπoστήριξης (παρεχόµεvo SERVICE απo τov πρoµηθευτή) & 

υπεύθυvη δήλωση για ύπαρξη γvησίωv αvταλλακτικώv και αvαλωσίµωv υλικώv 

λειτoυργίας τoυ εξοπλισµού, τουλάχιστον για µια 10ετία. Ο προµηθευτής θα 

διαθέτει πλήρως εξοπλισµένα συνεργεία επισκευής του µηχανήµατος και θα 

προσκοµίσει κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχολείται 

µε την τεχνική υποστήριξη του µηχανήµατος. 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν ότι εγγυώνται την 

ποιότητα των προσφεροµένων υλικών (εγγύηση καλής λειτουργίας) για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος (από την ηµέρα παράδοσης του µηχανήµατος στο Φορέα), χωρίς 

χρέωση υλικών και εργασίας (αντικατάσταση-επισκευή βλαβών των µηχανικών µερών 

του τεµαχιστή). Παρεχόµενη εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης αποδεκτής του ενός 

(1) έτους, θα θεωρείται ως πλεονέκτηµα και θα εκτιµηθεί, κατά την αξιολόγηση της 

πρότασης. 

 Οποιαδήποτε άλλα, όσο το δυνατό αναλυτικά και εµπεριστατωµένα στοιχεία, τα 

οποία να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του διαγωνιζοµένου και να τεκµηριώνουν 

το επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας του στην υποστήριξη µετά την πώληση των 

προµηθευόµενων ειδών, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς. 
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Οικονοµική προσφορά 

 Στο κόστος θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος εξοπλισµού, εγκατάστασης, 

εκπαίδευσης προσωπικού αλλά και µεταφοράς στον τόπο προορισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Για όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από την διακήρυξη, εφαρµογή έχει το 

άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο σε τριάντα ηµερολογιακές (30) 

ηµέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. 

Ελληνικού στα Ιωάννινα, σύµφωνα µε ότι ορίζει το Π.∆. 118/07, άρθρα 26 έως και 

33. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την 

προµήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 Η oριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίvει απo αρµόδια 

επιτρoπή, µε βάση τις vόµιµες διαδικασίες. 

 Σε περίπτωση που το παραδοτέο αποδειχθεί απορριπτέο ή παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση, ο Ανάδοχος υπόκειται στις 

προβλεπόµενες από τη Σύµβαση κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, 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 Προκήρυξης, 
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γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφόσον ισχύουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στον προµηθευτή, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.∆. 118/07 και αυτός 

υποχρεούται να προσέλθει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης (το 

κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη), προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και η λήξη της 

ισχύος της πρέπει να είναι δύο (2) τουλάχιστον µήνες µετά την οριστική παραλαβή 

της προµήθειας (άρθρο 25 παρ. 5 του Π.∆. 118/07). 

Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 

ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 

34 του Π.∆. 118/07. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον όσα 

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.∆. 118/07, θεωρείται δε ότι 

εκτελέστηκε όταν : 

� Παρελήφθη οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το αντικείµενο της προµήθειας. 

� Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

� Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα 

προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 19 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 Για τη διαδικασία κηρύξεως προµηθευτή εκπτώτου ή µη και για τις 

επιβαλλόµενες κυρώσεις, εφαρµογή έχει το άρθρο 34 του Π.∆. 118/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

απαιτούµενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικές 

υπηρεσίες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό 

αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας 

Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων, που είναι πιθανό να προκύψουν 

και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του 

συµπληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από 

κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδιες ή παρόµοιες 

αντίστοιχα υπηρεσίες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα γίνει σε € 

(ΕΥΡΩ), µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βεβαίως ύστερα από 

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. Κατά την 

πληρωµή, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 

Σε κάθε είδους πληρωµή περιλαµβάνονται ανοιγµένα και τα εξής: 

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα και το όφελος του Ανάδοχου. 

β. Ο φόροι του Αναδόχου, οι εισφορές στα κάθε είδους ταµεία και κάθε 

είδους προβλεπόµενες κρατήσεις. 

γ. Όλες οι επί µέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών 

υποχρεώσεών του, δηλαδή µισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόµατα, τυχόν 

υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε 

δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη. 

δ. Οι αµοιβές του κάθε είδους ειδικότητας απασχολούµενου βοηθητικού 

προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε είδους δαπάνη για χρήση ή προµήθεια 

εξοπλισµού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των 
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υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα 

γραφεία του Ανάδοχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα σταλεί, προς δηµοσίευση, στο Εθνικό 

Τυπογραφείο και στον Ελληνικό Τύπο. 

 Κάθε διαγωνιζόµενος, ώστε να το λάβει υπόψη στη διαµόρφωση της 

προσφοράς του, πρέπει να γνωρίζει ότι οι δαπάνες δηµοσίευσης της 

περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε 

κάθε περίπτωση, από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος µε τη 

διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών, µε την έννοια ότι 

ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλλει απευθείας στους εκδότες των 

εφηµερίδων την οφειλόµενη αµοιβή δηµοσίευσης, χωρίς πλέον να παρέχεται 

η δυνατότητα πληρωµής των σχετικών εξόδων από την αναθέτουσα αρχή και 

η εν συνεχεία απόδοση αυτών από τον ανάδοχο της προµήθειας (βλ. 

εισηγητική έκθεση ν. 3801/2009 επί του άρθρου 46, όπου αναφορά στον 

«τρόπο καταβολής» των εξόδων δηµοσίευσης) (Πράξη 23/2011 Τµήµατος 

IV Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
1/ Επιµελητήριο Ιωαννίνων                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 
2/ Εµπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 
3/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
Μεσογείων 119 
4/ Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 7 
106 31 Αθήνα 
5/ ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο 
Κάνιγγος 27 
106 82 Αθήνα 
6/ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 18 
106 71 Αθήνα 
7/Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4 
105 62 Αθήνα 
8/ Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων  
Ξενοφώντος 5 
105 57 Αθήνα 
9/ Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Ανήκει στη υπ’ αριθµ. 56029/4524/12-06-2013 ∆ιακήρυξη της 

Π.Ε. Ιωαννίνων) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
Πλατεία Πύρρου 1, T.K. 452 21 Ιωάννινα  
Τηλ.  (2651) 364344, FAX (2651) 087449  
Ιστοσελίδα : http://www.php.gov.gr  

 

Αριθμ. Μελέτης :   2 

Ημερομηνία   : 30-11-2012 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 123.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 

 

 

 

 

 

«ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
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Τηλ.  (2651) 364344, FAX (2651) 087449  

Ιστοσελίδα : http://www.php.gov.gr  

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1), καινούριου κατά προτίμηση, ή 

μεταχειρισμένου , «ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ)», σύμφωνα 

με τον ακόλουθο πίνακα : 

α/α Είδος εξοπλισμού Περιγραφή είδους  
Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Προϋπολογισμός  

(€)  

1. Τεμαχιστής ογκωδών 

απορριμμάτων 

Διάφορα 

μηχανήματα ειδικής 

χρήσης 

1 100.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 23.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 123.000,00 

 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 

καθώς επίσης και τον Ν. 2286/95. 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ Ελληνικού στα Ιωάννινα, δίνοντας τη δυνατότητα αποδοχής των ογκωδών 

απορριμμάτων (bulky waste) της κατηγορίας κεφ. 20.00 «Δημοτικά απόβλητα» του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.). Τα απορρίμματα αυτά κατόπιν χρήσης του 

ανωτέρω εξοπλισμού και μέσω διεργασιών τεμαχισμού, θραύσης, κοπής, μειώνουν το 

μέγεθος και τον όγκο τους και μπορούν να διαχειριστούν στο ΧΥΤΑ. 

 Ο τεμαχιστής των ογκωδών απορριμμάτων, θα φέρει το πλαίσιο του μηχανήματος, 

εδραζόμενο επί ζεύγους ερπυστριών (track), το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή κίνησή 

του ακόμα και σε μη ομαλά εδάφη, ή εδραζόμενο επί δύο (2) ή τριών (3) αξόνων με 

κατάλληλα ελαστικά και δυνατότητα ρυμούλκησης από κάθε όχημα, εντός του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), και θα φέρει πετρελαιοκινητήρα (Diesel), τετράχρονο, 

υδρόψυκτο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 200 KW (271 PS), 

θα  είναι δυναμικότητας, περίπου 40 τόνων/ώρα (t/h) ογκωδών απορριμμάτων (bulky 

waste), και θα αποτελείται από, το σύστημα μετάδοσης ισχύος, το σύστημα τροφοδοσίας, 

το σύστημα κοπής και το σύστημα εκφόρτωσης του τεμαχισμένου υλικού εφοδιασμένο με 

μαγνήτη για την ανάκτηση μεταλλικών αντικειμένων. Η λειτουργία του μηχανήματος θα 

ελέγχεται ηλεκτρονικά. 

 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 100.000,00 

ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. ή 123.000,00 ευρώ (€) με Φ.Π.Α. 23%. Η διάθεση πίστωσης του 

παραπάνω ποσού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 

Κ.Α2012ΕΠ03000010 «Προμήθεια θρυμματιστή για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού». 

 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο, ανοικτό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός προμηθειών 

Δημοσίου). 

                                                                                                                                                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                                                                                                                                                      Ιωάννινα, 30/11/2012 

 

 

                       Γεώργιος Μαργώνης 

                       Μηχ/γος  Μηχανικός 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Φ Ε Σ 

 
 Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτονται από τα 

προσφερόμενα είδη και ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού (όπου αναφέρεται η λέξη 

περίπου εννοείται ως απόκλιση + 10%). Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

παρακάτω συμμετέχουν στα κριτήρια ανάθεσης (ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ). 

 

1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
 Ο τεμαχιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλος και να έχει κατασκευαστεί ειδικά 

ώστε να δέχεται ογκώδη απορρίμματα (bulky waste) της κατηγορίας κεφ.20.00 

«Δημοτικά απόβλητα» του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.). Τα 

απορρίμματα αυτά κατόπιν χρήσης του ανωτέρω εξοπλισμού και μέσω διεργασιών 

τεμαχισμού, θραύσης, κοπής, μειώνουν το μέγεθος και τον όγκο τους και μπορούν 

να διαχειριστούν στο ΧΥΤΑ. Η καταλληλότητα του τεμαχιστή για το είδος αυτό των 

απορριμμάτων θα πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία που θα 

υποβληθούν. Δεν γίνονται αποδεκτοί και αποκλείονται τεμαχιστές εξειδικευμένοι 

για άλλα συγκεκριμένα είδη απορριμμάτων όπως κλαδιά ή ελαστικά ή αδρανή κλπ. 

Το μέγεθος των τεμαχισμένων απορριμμάτων στην έξοδο του τεμαχιστή θα πρέπει 

να είναι το ελάχιστο δυνατό, χωρίς αυτό να λειτουργεί αρνητικά όσον αφορά την 

απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος και την πιθανότητα έμφραξης και 

εμπλοκής του. Το μέγεθος αυτό θα μπορεί να αλλάξει με αντίστοιχη ρύθμιση στο 

σύστημα τεμαχισμού, ενώ επιθυμητό είναι ένα μέσο μεγέθους 15 εκατοστών 

περίπου, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των τεμαχισμένων 

απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.. Για τον παραπάνω λόγο επιθυμητή είναι η ύπαρξη 

πρόσθετου μηχανισμού θραύσης (μπάρας, χτένας κλπ) στην έξοδο της τράπεζας 

κοπής. 

 

 

2) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 Ο τεμαχιστής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται περίπου, την 

ποσότητα των 40 τόνων/ώρα (t/h) ογκωδών απορριμμάτων (bulky waste), 

λαμβανομένου υπόψη και το μεγάλο εύρος στη φύση και στο περιεχόμενο των 
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απορριμμάτων αυτών. Η δυναμικότητα αυτή θα αποδεικνύεται από τεχνικά 

στοιχεία που θα υποβληθούν με την προσφορά. 

 

 

3) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

3.1) Τράπεζα κοπής (μονάδα τεμαχισμού) 
Θα είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα εδράζεται το 

σύστημα κοπής – λειοτεμαχισμού. Θα είναι βαριάς και στιβαρής κατασκευής ώστε 

να αντέχει στις βαριές καταπονήσεις που εκ φύσεως θα δέχεται και να διαθέτει την 

κατάλληλη ακαμψία. Το σύστημα κοπής θα αποτελείται από έναν ή κατά προτίμηση 

δύο περιστρεφόμενους άξονες αργής περιστροφής (όχι πάνω από 40 r.p.m.) 

περίπου, πάνω στους οποίους εδράζονται είτε με μόνιμη (συγκολλητή) είτε με 

λυόμενη (κοχλιωτή) σύνδεση και σε κατάλληλη διάταξη τα κοπτικά μέσα – 

μαχαίρια. Στην περίπτωση του ενός άξονα θα υπάρχουν αντίστοιχα σταθερά 

κοπτικά μέσα με τα οποία συνεργάζονται τα περιστρεφόμενα προκειμένου να 

επιτύχουν την αποτελεσματικότερη διεργασία της κοπής, τεμαχισμού, θραύσης και 

γενικά καταστροφής των εισερχομένων ογκωδών απορριμμάτων. Στην περίπτωση 

δύο περιστρεφόμενων αξόνων τότε αυτοί θα κινούνται συγχρονισμένα και επί του 

τυμπάνου τους θα είναι τοποθετημένα με κατάλληλη διάταξη τα κοπτικά μέσα. 

Λόγω της διαρκούς καταπόνησης των κοπτικών μέσων αυτά θα πρέπει είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής ώστε να 

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Η διαδικασία αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης των κοπτικών μέσων θα πρέπει να 

είναι το δυνατόν ευκολότερη και θα εκτιμηθεί η πρόβλεψη σχεδιασμού εύκολης 

πρόσβασης σε αυτά. 

Οι διαστάσεις του άξονα ή αξόνων και η έδρασή τους επί του πλαισίου θα είναι 

κατάλληλες ώστε αφενός να προσδίδουν την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή 

στους άξονες σε σχέση και με τις βαριές συνθήκες εργασίας τους και αφετέρου να 

εξασφαλίζουν την δυναμικότητα των 40 τόνων/ώρα περίπου, με απρόσκοπτη 

λειτουργία και αποφυγή εμπλοκών και εμφράξεων. Για την περίπτωση που λόγω 

της φύσης των υλικών αυτές δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν εντελώς, θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη σχεδιασμού αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

απεμπλοκής και απόφραξης των αξόνων (αυτόματη διακοπή, αντίστροφη κίνηση 

αξόνων κλπ).  Υποχρεωτική είναι η ύπαρξη συστήματος διαβροχής με νερό για την 

κατακράτηση της παραγόμενης σκόνης από τον τεμαχισμό των απορριμμάτων, που 

θα ενεργοποιείται κατ’ επιλογήν. 
 

3.2) Σύστημα τροφοδοσίας 
Η τροφοδοσία της τράπεζας κοπής θα γίνεται μέσω υπερκείμενης μεταλλικής 

χοάνης ορθογωνικής διατομής, κωνικού σχήματος. Η χοάνη θα έχει το δυνατόν 

μεγαλύτερες διαστάσεις, χωρητικότητα και κλίση (η οποία μπορεί να είναι 

μεταβλητή με υδραυλική ανύψωση) ώστε αφενός να μπορεί να δεχτεί μεγάλο όγκο 

απορριμμάτων προς τεμαχισμό, χωρίς αυτά να διασπείρονται περιμετρικά από 

υπερχείλιση (με δεδομένο ότι η φόρτωσή τους θα γίνεται από ελαστιχοφόρο 

φορτωτή με κουβά χωρητικότητας 3,2 m
3
 και πλάτους 3,0 m), αφετέρου τα 

απορρίμματα να οδηγούνται στην τράπεζα κοπής χωρίς να μπλοκάρουν στα 

τοιχώματα της χοάνης. Η κατασκευή της χοάνης θα είναι στιβαρή από λαμαρίνα και 

δοκούς από βελτιωμένο χάλυβα υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους, ώστε να 
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διαθέτει την κατάλληλη αντοχή σε θραύση και τριβή, λόγω των σκληρών συνθηκών 

εργασίας. 
 

3.3) Κινητήρια μονάδα 
Ο τεμαχιστής θα κινείται από πετρελαιοκινητήρα (Diesel), τετράχρονο, υδρόψυκτο, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 200 KW (271 PS). Ο κινητήρας θα είναι  οικονομικής 

λειτουργίας (χαμηλής ειδικής κατανάλωσης) και χαμηλού επιπέδου θορύβου. Θα 

λιπαίνεται υπό πίεση, ενώ λόγω του δύσκολου περιβάλλοντος εργασίας η διάταξη 

των φίλτρων αέρος θα είναι κατάλληλη για την προστασία του από συνεχή 

παρουσία σκόνης και αιωρούμενων στερεών σωματιδίων και θα υπάρχει όργανο 

ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων. 

Το σύστημα ψύξεως κινητήρα : 

α)  Θα χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό με βεβιασμένη κυκλοφορία, θα είναι υψηλής 

ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει την συνεχή ομαλή λειτουργία του 

μηχανήματος υπό τις πλέον δυσμενής συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον σκόνης και 

αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισμός των 

κυψελών. 

β)  Θα παρέχει την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισμό των κυψελών 

και εν γένει του χώρου, στις περιοδικές συντηρήσεις του μηχανήματος. 

γ) Θα διαθέτει επίσης σύστημα αναστροφής του ανεμιστήρα του ψυγείου για 

καθαρισμό από τη σκόνη, κατά προτεραιότητα. 

Ο κινητήρας θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου βλάβης, 

όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα 

βρίσκονται σε ευπρόσιτο για τους τεχνίτες σημείο και γενικά θα έχει μικρές 

απαιτήσεις συντήρησης. 
 

3.4) Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους άξονες θα γίνεται μέσω μηχανικού 

ή κατά προτίμηση υδραυλικού (υδροστατικού) κιβωτίου για την περίπτωση που 

κινείται(τεμαχιστής με ερπύστριες). Σε κάθε περίπτωση, η σχεδίαση του όλου 

συστήματος θα εξασφαλίζει την κατάλληλη, με ομαλό τρόπο και ασφαλή μεταφορά 

της ροπής, λαμβανομένου υπόψη του δυσμενούς περιβάλλοντος εργασίας 

(ανομοιογένεια υλικών και δυνάμεων θραύσης κλπ). Θα διαθέτει οπωσδήποτε 

μηχανισμό ασφάλειας σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, που θα περιλαμβάνει 

αυτόματη διακοπή, ανάστροφη κίνηση ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο σχεδιασμό, 

ώστε να μπορεί να επαναφέρει χωρίς άλλη πρόσθετη παρέμβαση τον τεμαχιστή σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
 

3.5) Μονάδα ελέγχου  
Ο πλήρης έλεγχος των διαφόρων συστημάτων του μηχανήματος (κινητήρα, 

συστήματος μετάδοσης, κίνησης κλπ) θα γίνεται από μονάδα αυτοματισμού μέσω 

προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC). Η μονάδα θα ελέγχει και θα ρυθμίζει 

όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος ανάλογα με τις επιθυμητές 

παραμέτρους (ταχύτητα περιστροφής, χρόνο απενεργοποίησης κλπ). Θα ελέγχει 

επίσης την αυτόματη διακοπή του μηχανήματος για λόγους ασφαλείας όταν 

υπερβαίνονται οι τιμές σε κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας του. Επιθυμητή είναι 
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η ύπαρξη, για λόγους οικονομίας, συστήματος αυτόματης διακοπής λειτουργίας του 

μηχανήματος, όταν λειτουργεί για κάποιο διάστημα χωρίς τροφοδοσία.   

Θα υπάρχει κονσόλα ελέγχου τοποθετημένη στο σώμα του μηχανήματος και εντός 

ηλεκτρικού πίνακα που θα ασφαλίζει. Ο βασικός χειρισμός του μηχανήματος θα 

γίνεται από απόσταση μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου. 

Για λόγους ασφάλειας επίσης θα υπάρχουν περιμετρικά και σε διάφορα σημεία του 

μηχανήματος διακόπτες επείγουσας ανάγκης (emergency). Το μηχάνημα θα πρέπει 

να φέρει σήμανση CE και να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς όσο αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των 

εργαζομένων.  
 

3.6) Σύστημα εκφόρτωσης 
Η εκφόρτωση των τεμαχισμένων απορριμμάτων θα γίνεται μέσω κατάλληλης 

μεταφορικής ταινίας που θα είναι ενσωματωμένη στο μηχάνημα, στην έξοδο της 

τράπεζας κοπής. Η μεταφορική ταινία θα έχει μεγάλο πλάτος, τουλάχιστον ενός (1) 

μέτρου, ώστε να μπορεί να παραλαμβάνει τον όγκο των τεμαχισμένων 

απορριμμάτων χωρίς να τα διασπείρει εκατέρωθεν, ενώ το μήκος της και η κλίση 

της θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να εκφορτώνει στο πλαϊνό της καρότσας 

φορτηγού οχήματος ή σε ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο, με ύψος 

φόρτωσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων. Η ταινία θα έχει τη δυνατότητα να 

διπλώνει με υδραυλικό μηχανισμό, ώστε να είναι ευχερέστερη η κίνηση του 

μηχανήματος εντός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α.. Το πάχος της και το υλικό κατασκευής 

της θα είναι τέτοια ώστε να έχει μεγάλη αντοχή και  διάρκεια ζωής, με βάση το 

δυσμενές περιβάλλον εργασίας της (αντοχή σε φθορά, σχισίματα κλπ). 
 

3.7) Μαγνήτης μεταλλικών αντικειμένων 
Ο τεμαχιστής θα φέρει υποχρεωτικά στην έξοδό του μαγνήτη, ο οποίος θα 

διαχωρίζει τα μεταλλικά αντικείμενα μετά τον τεμαχισμό τους, για περαιτέρω 

εκμετάλλευση. Ο μαγνήτης θα είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να διαχωρίζει με 

μεγάλο βαθμό απόδοσης το κλάσμα των μεταλλικών αντικειμένων από τα υπόλοιπα 

απορρίμματα. 
 

3.8) Σύστημα στήριξης και κίνησης πλαισίου 
Το πλαίσιο του μηχανήματος θα εδράζεται, ή επί ζεύγους ερπυστριών (track), το 

οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή κίνησή του ακόμα και σε μη ομαλά εδάφη, όπως 

εντός του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), ή επί δύο (2) ενδεχομένως και 

τριών (3) αξόνων με κατάλληλα ελαστικά και δυνατότητα ρυμούλκησης από κάθε 

όχημα, εντός του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.). Το μηχάνημα θα είναι 

αυτοκινούμενο, στην πρώτη περίπτωση, και ο χειρισμός κίνησής του εντός του 

χώρου θα δίνεται, όπως και των υπόλοιπων συστημάτων του μηχανήματος, με 

ασφάλεια, από απόσταση, μέσω τηλεχειριστηρίου και στη δεύτερη περίπτωση ο 

χειρισμός των συστημάτων του μηχανήματος, θα γίνεται όμοια, με ασφάλεια, από 

απόσταση, μέσω τηλεχειριστηρίου. 
 

3.9) Συνολικό βάρος  

Το συνολικό καθαρό βάρος (χωρίς καύσιμα) του μηχανήματος, με όλο τον 

ζητούμενο εξοπλισμό (μαγνήτη,  μεταφορική ταινία κ.α.), θα είναι, τουλάχιστον 

27.000 Kg σε περίπτωση που φέρει ερπύστριες και τουλάχιστον 19.000 Kg σε 

περίπτωση που εδράζεται σε πλαίσιο με άξονες. 
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3.10) Βαφή 

Το μηχάνημα και ο συνοδευτικός του εξοπλισμός θα έχει υποστεί κατεργασία έναντι 

διάβρωσης και θα είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αντοχή του λαμβανομένου υπόψη και ότι θα εργάζεται σε δυσμενές 

περιβάλλον εργασίας. 
 

3.11) Λοιπός εξοπλισμός 
Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί με : 

α) Κεντρικό σύστημα λίπανσης 

β) Εργαλειοθήκη με εργαλεία συχνής χρήσης (να υπάρχει στην τεχνική προσφορά 

λίστα με τα προσφερόμενα εργαλεία), 

γ) Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών και κατάλληλα στερεωμένους σε 

φωλιές πυρόσβεσης, 

δ) Μία (1) πλήρη σειρά κοπτικών μέσων (μαχαιριών) για αντικατάσταση (κινητών 

και μη), 

ε) Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη και 

αποδοτικότερη εργασία. 
 

3.12) Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα - Κόστος συντήρησης 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχεδιασμό που θα συμβάλλει στην 

ελαχιστοποίηση του χρόνου και κόστους συντήρησης, επισκευών και 

ανταλλακτικών. Θα εκτιμηθεί η παροχή στοιχείων που αποδεικνύουν τα ανωτέρω. 

 

4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
 

4.1) Παροχή Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων 
Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εξοπλισμού και της όσο 

δυνατόν βέλτιστης εκμετάλλευσής του στη διάρκεια του χρόνου, είναι απαραίτητο 

να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα και αυτά να 

έχουν δυνατότητα παράδοσης σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παραγγελία. 

Για το λόγο αυτό ο ελάχιστος χρόνος υποστήριξης του εξοπλισμού με πλήρη γκάμα 

ανταλλακτικών από το εργοστάσιο κατασκευής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 

10 έτη, καθώς και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών αυτών στην 

υπηρεσία μετά από παραγγελία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 5 εργάσιμες 

ημέρες. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία αξιολογούνται και 

συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια ανάθεσης (ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ). 
 

4.2) Υποστήριξη Συντήρησης 
Ιδιαιτέρως σημαντική για την αξιοποίηση του εξοπλισμού είναι και η εξασφάλιση 

τεχνικής συνδρομής μετά την πώληση και για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό οφείλουν να αποδείξουν τη δυνατότητα σχετικά με τις υποδομές που 

θα διαθέσουν, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση προμήθειας, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την τεχνική υποστήριξη των προμηθευόμενων ειδών. Οι υποδομές 

αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν συνεργείο επισκευής και συντήρησης του 

προσφερόμενου εξοπλισμού με κινητή μονάδα επισκευών, οργανωμένη αποθήκη 

ανταλλακτικών, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο οι συμμετέχοντες κρίνουν σκόπιμο ότι τεκμηριώνει το επίπεδο 

τεχνογνωσίας και εμπειρίας τους στην υποστήριξη μετά την πώληση των 
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προμηθευόμενων ειδών. Η υποχρέωση της αντικατάστασης-επισκευής βλαβών των 

μηχανικών μερών του τεμαχιστή από τον ανάδοχο του έργου(προμηθευτή του 

τεμαχιστή), θα είναι κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος από την ημέρα παράδοσης του 

μηχανήματος στον Φορέα. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία 

συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια ανάθεσης (ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ). 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα, 30/11/2012  Ιωάννινα, 30/11/2012 

 

 

 

 

Γεώργιος Μαργώνης 

Μηχ/γος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊστ/νη  

της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 

Ηπείρου 

 

 

 

Ελένη Ξενάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
Πλατεία Πύρρου 1, T.K. 452 21 Ιωάννινα  
Τηλ.  (2651) 364344, FAX (2651) 087449  

Ιστοσελίδα : http://www.php.gov.gr  

 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  (Τιμές σε €) 

 
 

α/α Είδος εξοπλισμού Περιγραφή είδους  
Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Προϋπολογισμός  

(€)  
1. Τεμαχιστής ογκωδών 

απορριμμάτων 

Διάφορα μηχανήματα 

ειδικής χρήσης 
1 100.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 23.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 123.000,00 

 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα, 30/11/2012  Ιωάννινα, 30/11/2012 

 

 

 

 

Γεώργιος Μαργώνης 

Μηχ/γος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊστ/νη  

της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 

Ηπείρου 

 

 

 

Ελένη Ξενάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Ανήκει στη υπ’ αριθµ. 56029/4524//12-06-2013 

∆ιακήρυξη της Π.Ε. Ιωαννίνων) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

 Στα Ιωάννινα σήµερα,     /    /2013, ο πρώτος των συµβαλλοµένων κ. 

Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, εκπροσωπώντας µε την ιδιότητά 

του αυτή την Περιφέρεια Ηπείρου και ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Νόµου 2286/95, του Π.∆. 118/07, "Περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και Ν.Π.∆.∆." 

κ.λπ. και ο δεύτερος των συµβαλλοµένων κ. ……………………………………., νόµιµος 

εκπρόσωπος της ………………………………………………., Α.Φ.Μ. : 

…………………………….., συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

1. Ύστερα από την αρ.    /   /   -   -2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία κατακυρώθηκε, στο δεύτερο των συµβαλλοµένων, 

ο ανοικτός διαγωνισµός για την «Προµήθεια θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ελληνικού», ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στο δεύτερο την προµήθεια 

του παραπάνω εξοπλισµού, όπως αυτός αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της 

υπ’ αριθµ. 56029/4524/12-06-2013 σχετικής διακήρυξης. Η ανάθεση αυτή θα 

γίνει σύµφωνα µε τους όρους της προαναφερόµενης διακήρυξης, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές αυτής, και την προσφορά (τεχνική και οικονοµική) του αναδόχου, που 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

 Συνολικό ποσό κατακύρωσης:                    €, συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 

 Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή της τιµής προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή, πέραν του αντίτιµου του είδους, που, βάσει 

των τιµών της προσφοράς του, έχει προσφερθεί. 

2. Τόπος παράδοσης των ανωτέρω ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. 

Ελληνικού στα Ιωάννινα, σύµφωνα µε ότι ορίζει το Π.∆. 118/07, άρθρα 26 έως και 

33. 

3. Ο τρόπος παράδοσης προσδιορίζεται από την υπ’ αριθµ.    /   -06-2013 

διακήρυξη και τα άρθρα 26 και 27 του Π.∆. 118/07. 

4. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, 

το αργότερο, από την υπογραφή του παρόντος, σύµφωνα µε την προσφορά του και 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 του Π.∆. 118/07. 

5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο αντισυµβαλλόµενος κατέθεσε 

την υπ΄ αριθµ.           /     .     .2013 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας         , η 

οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρ. 25 του Π.∆. 118/07 για ποσό των €               . 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι µεγαλύτερος από το 



 

 13 

συµβατικό χρόνο, κατά τον οποίο, βάσει της διακήρυξης, η υπηρεσία 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, συν δύο (2) µήνες. Η εγγυητική αυτή 

επιστολή θα επιστραφεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του εξοπλισµού, εφόσον έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που απορρέουν από την εκτέλεση της σύµβασης . 

6. Για τη µη εµπρόθεσµη παράδοση ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε 

τους όρους αυτής και της διακήρυξης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες, από τα άρθρα 

32, 33 και 34 του Π.∆. 118/07, κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόµενη, απ΄ 

αυτά, διαδικασία. 

7. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί η παρούσα σύµβαση να τροποποιηθεί, 

ύστερα από απόφαση της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις, η οποία θα αφορά 

την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από την 

παρούσα, κατά τη διάρκεια ισχύος της. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα 

Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα από τα ∆ικαστήρια Ιωαννίνων, σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

9. Η πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα γίνει σε € 

(ΕΥΡΩ), από πιστώσεις του Προγράµµατος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 

2012ΕΠ03000010, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βεβαίως 

ύστερα από 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. 

Κατά την πληρωµή, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε το Ν. 

2198/94. 

10. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

σύµβασης και όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. 56029/4524/12-06-2013 σχετική 

∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 «Προµήθεια θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ελληνικού», καθώς και στην έγγραφη προσφορά του αναδόχου, για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου. 

 Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, συντάχτηκε η σύµβαση αυτή, η οποία, αφού 

διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε δύο {2} 

αντίγραφα όµοια. 
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 Από αυτά, το ένα (1) κατατέθηκε στο εποπτεύον την εφαρµογή της συµβάσεως 

αυτής, Τµήµα προµηθειών της ∆ιευθύνσεως Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, το 

δε άλλο, παραλήφθηκε από τον Προµηθευτή. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 
 
 

        Αλέξανδρος Καχριµάνης                                    ………………………………… 
                                                                                     (Υπογραφή - Σφραγίδα) 


