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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      

Θέμα: Προμήθεια:«Αποκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θυροφραγμάτων στο φράγμα

           π. Αξιού» και συγκεκριμένα για την  αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του 

            4ου θυροφράγματος του ανατολικού φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ  )» όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και

συγκεκριμένα το άρθρο 118 για την απευθείας ανάθεση 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/

28-06-2014)

3. Το  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α'/15-9-2011)  “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων –  Αντικατάσταση  του

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις

Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.

318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014)
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5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με

την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999)

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

9. Το  Π.Δ.  28/2015  (Α΄34)  Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και

στοιχεία

10. Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.57654/22-5-2017  (ΦΕΚ

1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων   (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010

(Φ.Ε.Κ.  226/Α΄/27-12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθμ.  81320  &  77909

Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/

τ΄ Β΄/30-12-2016)

12.  Την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.61/13.1.2022  ,  σχετ.  2482,3295/20  (ΑΔΑ:  61777ΛΛ-ΤΗΣ)   Απόφαση

Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων

ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ

27/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2022) και την αριθμ. οικ. 72217/1346/31-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ. 458/Τ.Β'/07-02-2022)

Απόφαση  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ.  “Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων

πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα

και  στους  Προϊστάμενους  Γενικών  Διευθύνσεων,  Διευθύνσεων,  Τμημάτων  και  Γραφείων  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

13.  Το με αρ.  πρωτ.  οικ.456166(5184)/  24-06-2022 (ΑΔΑΜ:  22REQ010808072) αίτημα έκδοσης

ανάληψης υποχρέωσης σχετικής με το θέμα της ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ.

14. Την  με  αρ.  πρωτ.  463419(8597)/05-07-2022  (ΑΔΑΜ:  22REQ010864738,  ΑΔΑ:  ΨΛΜΝ7ΛΛ-ΚΩ9)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3059 έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους (36.456,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  :

σελ.  2





            για την  αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του

4ου θυροφράγματος του ανατολικού φράγματος Έλλης

του Αξιού ποταμού

 

με κριτήριο αξιολόγησης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 CPV 31000000-6 - Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα, φωτισμός. 

Άρθρο 1
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του

4ου θυροφράγματος του ανατολικού φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού. 

                           

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του 
Παραρτήματος Ι και   παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές.

Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή
τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν.4412/2016 αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί - τοποθετηθεί  ή αντικατασταθεί μετά  τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.

Άρθρο 3
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από υλικά αξιόπιστης διεθνούς εταιρείας.
Η παραλαβή θα γίνει εντός 1 μηνός από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
H παραλαβή διενεργείται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό  –  οριστικό-  παραλαβής  του  υλικού  με  παρατηρήσεις  –απόρριψης   των  υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Άρθρο 4
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποιήσεις  ή  αλλαγές  της  σύμβασης  επιτρέπονται,  εφόσον  δεν  αλλοιώνουν  το  φυσικό  και
οικονομικό αντικείμενο ή το περιεχόμενο της δράσης και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία
των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα  άρθρα 132 και 201 του  Ν.4412/2016.
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Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των :

Α) για την προεργασία και μελέτη κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα του 4ου θυροφράγματος

 του Ανατολικού φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού: 3.950 € πλέον Φ.Π.Α.

Β) προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου πίνακα για την λειτουργία του 4ου θυροφράγματος: 

 19.150 € πλέον Φ.Π.Α.

Γ) για την κατασκευή επιπλέον πινακιδίου το οποίο θα φέρει οθόνη HMI και συσκευή για ασύρματη ζεύξη

ώστε να γίνεται χειρισμός του θυροφράγματος απομακρυσμένα 6.300 €  πλέον Φ.Π.Α.

Το επιπλέον πινακίδιο θα αφορά και τα τέσσερα θυροφράγματα και θα εγκατασταθεί άπαξ.

Επιπλέον θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μας προκειμένου αυτή να μπορεί να συντηρεί και να 

υποστηρίζει την εγκατάσταση:

-Τυπωμένα πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια για τα κυκλώματα ισχύος και ελέγχου για τον πίνακα, τα οποία 

θα συμπεριλαμβάνουν λίστα υλικών

-Το πρόγραμμα του PLC σε ηλεκτρονική μορφή

-Το πρόγραμμα του HMI σε ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 5.1
Εγγύηση καλής λειτουργίας

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό του πέντε 
τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει 
χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή 1 χρόνο μετά την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή .

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών
προσώπων  ή  άλλων  Οργανισμών  η  οποία  κατά  νόμο  βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Απαιτήσεις  του
Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που
τον  βαρύνουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις.  Τυχόν
τραπεζικά  τέλη  ή  κρατήσεις  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο.  Από  κάθε  τιμολόγιο  του  Αναδόχου  θα
γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.         

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά (άρθρο
200,  παρ.5  Ν.4412/2016).  Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Συγκεκριμένα  βαρύνεται με:
-κράτηση  ύψους  0,07  %  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

-κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή   στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
-Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών ή παρακράτηση φόρου
8% επί της  καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

-Επιπρόσθετα  επιβάλλεται  κράτηση  ύψους  0,06%  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό  παρακρατείται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  ΑΕΠΠ  και
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 7
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 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που
έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία  κυρώθηκε  από  την  Ελλάδα  με  το  ν.  2513/97  (ΦΕΚ  139/Α),  υπό  τον  όρο  ότι  η  σύμβαση
καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

Άρθρο 8
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι  δακτυλογραφημένες,  να έχουν
συνταχθεί  στην  Ελληνική  γλώσσα  και  σύμφωνα µε  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την

επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  του  διαγωνιζομένου)  καθώς  επίσης  και  να  φέρει  την  ένδειξη:  «Αποκατάσταση

ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  θυροφραγμάτων  στο  φράγμα  π.  Αξιού» αρμοδιότητας της

Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας.”,  περιλαμβάνει  τους

ακόλουθους ανεξάρτητους (3) τρείς υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους: 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ),  ο  οποίος θα πρέπει  να
είναι σφραγισμένος.
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο το εξής:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος ή του
νομίμου  εκπροσώπου  του  προσφέροντος,  προς  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  /  Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας,   στην οποία  δεν απαιτείται  βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 
όπου δηλώνονται τα κάτωθι:
ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των  προσφορών,  σύμφωνα με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της
Πρόσκλησης

i.   ότι  έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο,
από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα και να δηλώνεται υποχρεωτικά
σε ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος.

ii. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική  απόφαση  σχετικά  με  τα  εξής  αδικήματα:  συμμετοχή  σε  εγκληματική
οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

           Σημειώνεται σε ότι αφορά το  ποινικό μητρώο,  ότι η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται ΜΟΝΟ
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας, αλλά θα αφορά-θα δηλώνεται ότι
δεν υπάρχει σχετική ποινική καταδίκη με αμετάκλητη απόφαση για όλους τους υπόχρεους
για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του Ν.4412/2016, ήτοι:  αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.), για όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

iii. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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iv.  ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος καθώς και να δηλώνονται οι οργανισμοί
κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  να  καταβάλει  εισφορές  (κύριας  και
επικουρικής ασφάλισης).

      Vi.  η διαθεσιμότητα των ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά

Σημειώνεται ότι    για όσα δηλώθηκαν   υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση   θα  
ζητηθεί     η     προσκόμιση     των     αντίστοιχων  Δικαιολογητικών     μόνο  από  τον  προσωρινό  
ανάδοχο, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και συγκεκριμένα:

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από
το οικείο Επιμελητήριο 
  
2)Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής
της  προσφοράς  τους   δεν  έχουν  καταδικαστεί   με  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  τα
αδικήματα  όπως  αυτά  ορίζονται  στις  διατάξεις  του  ν.4412/2016:συμμετοχή  σε  εγκληματική
οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  80,  παρ.12  του  Ν.4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  τον
Ν.4605/2019: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δυόμιση  χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως τριάντα χιλιάδ (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,  οι
αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73  του  παρόντος  (αφορά  το  ποινικό
μητρώο),  την  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα,  σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής
εκ μέρους  του νομίμου εκπροσώπου,  όπως αυτός ορίζεται  στην περίπτωση 79Α του
παρόντος»,  ήτοι  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και
προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

3)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη
κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία, προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις
νόμου.

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό
συμβιβασμό  και  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  εξυγίανση  ούτε  σε  αναγκαστική  διαχείριση,
εκδίδεται από το οικείο   Πρωτοδικείο.  

 
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,
εκδίδεται  από  το  οικείο   Πρωτοδικείο.    Σημειώνεται  ότι  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση

 
Το  πιστοποιητικό  όπου  αναφέρεται  ότι δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση  των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις)
δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση
 
4) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς   οποία  αποδεικνύεται  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
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5) Πιστοποιητικό  αρμόδιας   κατά  περίπτωση  αρχής,  που  εκδίδεται  από  τον  οικείο
Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
 
6)Πιστοποιητικό  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  που  εκδίδεται  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του
7) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει  η  σύσταση  και  η  νόμιμη  εκπροσώπηση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  και  η
τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του  ισχύοντος  διοικητικού  συμβουλίου  και  της  εκπροσώπησης  της
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν:
-η  νόμιμη  σύσταση του  οικονομικού  φορέα,  -όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, 
-το/τα  πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του .
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι  εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της  νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με
την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

 Δημόσια έγγραφα
 Γίνονται αποδεκτά:

-πρωτότυπα έγγραφα ή 
-επικυρωμένα αντίγραφα ή
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων
Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.
πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 Ιδιωτικά έγγραφα
Γίνονται αποδεκτά:
-είτε πρωτότυπα
-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει  υπογραφή  μετά  την  ημερομηνία  ανάρτησης  της  παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ .

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της  Χάγης,  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.1497/1984  (Α’  188).  Δικαιολογητικά  που
εκδίδονται  σε  Κράτος εκτός Ελλάδας,  θα συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους ήτοι  τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι
επισήμως μεταφρασμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα ή  τα  αλλοδαπά  έγγραφα που  έχουν  σφραγίδα
Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως
μεταφρασμένα.
Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται  στην αγγλική γλώσσα,  χωρίς να συνοδεύονται  από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

8)Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α) οι  οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή  του  στη  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους
οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
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β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74  του  ν.4412/2016  σύμφωνα  με  την  οποία  αποκλείονται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
 
γ) ότι  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α'  του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 
 
δ) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
 
ε) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα.

στ) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή
του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
 
ζ) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 
η) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
 
θ) ότι  δεν  επιχειρούν  να  επηρεάσουν  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
 
ι) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά τους.
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με
την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία
 
Σε ότι αφορά τον χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να
γίνουν αποδεκτά, σας επισημαίνουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-2019), τα
οποία αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα.   
       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον 
Ν.4605/2019)  

 

Τα αποδεικτικά μέσα της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως οι λόγοι αποκλεισμού 
αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, 
σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α)  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  73  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ  ΜΗΤΡΩΟΥ),  την  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73

σελ.  10





(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ και ΓΕΜΗ ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου)
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β)  τα  λοιπά  δικαιολογητικά  που  αφορούν  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  73  (φορολογική
ενημερότητα,  ασφαλιστική ενημερότητα)  εφόσον  είναι  εν  ισχύ  κατά το  χρόνο  υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους 

γ)  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  75    (ότι  είναι
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται),
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

δ)  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

ε)  οι  ένορκες  βεβαιώσεις  (π.χ.  για  άλλες  περιπτώσεις  του  άρθρου  80  παρ.2,  εδάφιο  β΄
Ν.4412/2016  αν  το κράτος-μέλος ή η  εν  λόγω χώρα δεν  εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση)  εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»(ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ),   ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  .
Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. H τεχνική προσφορά θα πρέπει
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται μέσω της κατάθεσης τεχνικών φυλλαδίων κατασκευαστή ,
εγχειριδίων κλπ. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεχνικά φυλλάδια, ο προσφέρον υποβάλλει  Υπεύθυνη
δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, δίχως να
απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  στην  οποία  δηλώνονται  τα  κάτωθι:  Οι
τεχνικές  προδιαγραφές  του  εξοπλισμού  που  προσφέρω  συμφωνούν  απόλυτα  με  τις
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος της πρόσκλησης. 

Γ.  Υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ  ΔΙΠΛΟΥΝ),   ο  οποίος  πρέπει  είναι  
σφραγισμένος
Ο  υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιλαμβάνει  συμπληρωμένο  τον  παρακάτω  πίνακα-
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περιέχει  τη συνολική οικονομική προσφορά για την
προμήθεια,  η  οποία  διατυπώνεται ολογράφως  και  αριθμητικώς  σε  ΕΥΡΩ   (άνευ  ΦΠΑ  και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.) 

Δεκτές γίνονται οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται  για το σύνολο των  υπό
προμήθεια  υλικών  και  υπηρεσιών  είτε,  μεμονωμένα  για  προμήθεια   ή  για  παροχή
υπηρεσιών

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  µε  την  προσφορά  του  δεσμεύεται  να  υλοποιήσει  το  έργο  στον
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη
ρητά  καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν
συνυπολογισθεί στην προσφορά του, η οποία υπογράφεται από τον προσφέροντα και περιλαμβάνει
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συνολικά το κόστος υλοποίησης του έργου με  την αμοιβή του Αναδόχου και  θα εμπεριέχει  το
κόστος για την αμοιβή και τις πάσης φύσεως δαπάνες του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων
των δαπανών για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ  θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι
όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016
προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.                                              

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

Άρθρο 9

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής χαμηλότερη
τιμή   (άρθρο 86 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  για το σύνολο των ειδών ή
μεμονωμένα   όπως  αυτές  έχουν  αποτυπωθεί  στο  Παράρτημα  ΙΙ  –Υπόδειγμα  Οικονομικής
Προσφοράς. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος   
αυτής.

 Άρθρο 10
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης
Δήλωσης και της Τεχνικής Προσφοράς.
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα
των  «Οικονομικών  προσφορών» όπου  και  θα  καταγραφούν  οι  οικονομικές  προσφορές  με
φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για  το σύνολο του
έργου ή μεμονωμένα   για προμήθεια  ή για παροχή υπηρεσιών    ο οποίος και καλείται να
προσκομίσει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα άρθρου 80 του Ν.4412/2016), πριν
την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρού  σας.  

Άρθρο 11
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier),
μέχρι τις 09-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 3ος όροφος Γραφείο 323, Στρωμνίτσης 53,
Τ.Κ.:  54210,  Θεσ/νίκη.  Αποδεκτές  είναι  οι  προσφορές  που  έχουν  φθάσει  έγκαιρα  στην
προαναφερθείσα  υπηρεσία, μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών  του
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διαγωνισμού. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στις  12-09-2022 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί
στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν. 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 
Για το προς ανάθεση έργο και για τεχνικά θέματα: στα τηλ. (2313-331166 κ  ο   Ιωάννη Παπαδόπουλο   
Αν. προϊστάμενο του Τ  ΣΕΔΠ/ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ και   2313-331163 κ  ο   Αλέξανδρο Φανίδη).  

                                                   Μ.Ε.Π.
                                                    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                      ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ /ΠΚΜ 

                                                   ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Εσωτερ. Διανομή:
1.Χρον. Αρχείο
2.Φακ. Προμ.
3.Θ. Παπαλίτσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Προμήθεια:«Αποκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θυροφραγμάτων στο φράγμα

π. Αξιού» και συγκεκριμένα για την  αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του

4ου θυροφράγματος του ανατολικού φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού.
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Α/Α Περιγραφή Είδους Τεμ. Αιτιολογία
Προϋπολογισμό

ς
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

Για την προεργασία και μελέτη 

κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα του 

4ου θυροφράγματος του Ανατολικού 

φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού.

Επιπλέον θα παραδοθούν στην 

Υπηρεσία μας προκειμένου αυτή να 

μπορεί να συντηρεί και να υποστηρίζει 

την εγκατάσταση:

-Τυπωμένα πλήρη ηλεκτρολογικά 

σχέδια για τα κυκλώματα ισχύος και 

ελέγχου για τον πίνακα, τα οποία θα 

συμπεριλαμβάνουν λίστα υλικών

-Το πρόγραμμα του PLC σε 

ηλεκτρονική μορφή

-Το πρόγραμμα του HMI σε 

ηλεκτρονική μορφή

1

Από την εγκατάστασή του ο

ηλεκτρικός πίνακας του 4ου 

θυροφράγματος δεν 

λειτούργησε ποτέ

3.950,00 €

2

Για την προμήθεια και εγκατάσταση 

κατάλληλου πίνακα για την λειτουργία 

του 4ου θυροφράγματος 

1 19.150,00 € 

3

Για την κατασκευή επιπλέον πινακιδίου 

το οποίο θα φέρει οθόνη HMI και 

συσκευή για ασύρματη ζεύξη ώστε να 

γίνεται χειρισμός του θυροφράγματος 

απομακρυσμένα. 

Το επιπλέον πινακίδιο θα αφορά και τα 

τέσσερα θυροφράγματα και θα 

εγκατασταθεί άπαξ.

1

6.300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 29.400,00€€

ΦΠΑ 24% 7.056,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ 24% 36.456,00€

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4ου ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΞΙΟΥ.

Το Ανατολικό Φράγμα Αξιού αποτελείται από  τρία τοξωτά θυροφράγματα και ένα καθαρισμού  
τα οποία έχουν το καθένα και από έναν πινάκα έλεγχου και χειρισμού.
Συνολικά υπάρχουν 4 πινάκες με μεγάλο βαθμό στεγανότητας και φωτισμού
για χειρισμούς κατά τις νυχτερινές ώρες. 
Ο ηλεκτρικός πινάκας να είναι από στραντζαρισμένη λαμαρίνα   αντιδιαβρωτικής επεξεργασίας,
να έχει μεγάλο βαθμό στεγανότητας  και να έχει εσωτερική θέρμανση με αφυγραντήρες με  
θερμοστάτη ασφάλειας και φωτισμό εσωτερικό και εξωτερικό για την λειτουργία κατά τις 
νυχτερινές ώρες. 

Ο ηλεκτρικός πινάκας θα εξυπηρετεί στο θυρόφραγμα δύο ασύγχρονους τριφασικούς 
κινητήρες οι οποίοι είναι σε σύνδεση αστέρα  με ισχύ 2,4 kwatt,  έναν σε κάθε πλευρά του 
θυροφράγματος. Σε κάθε κινητήρα στο ίδιο άξονα είναι συνδεδεμένος και ένας κινητήρας 
εξισορρόπησης 
(ο κύριος κινητήρας ξεκινά και ο κινητήρας εξισορρόπησης τον φρενάρει, αν πάρει παραπάνω 
στροφές) και φρένου 0,66 kwatt (όταν κόψεις το ρεύμα από τον κύριο κινητήρα, τότε το φρένο 
επανέρχεται στη φυσική του κατάσταση και φρενάρει) συνδεδεμένος παράλληλα με τον 
κινητήρα κίνησης.

Τα χειριστήρια περιλαμβάνουν μπουτόν άνω και κάτω λειτουργίας, stop λειτουργίας 
και ενδείξεις για κάθε χειρισμό. 
Ο γενικός διακόπτης όλου του κυκλώματος είναι ισχύος 3Χ40 Amperes και διακόπτει όλο το 
κύκλωμα  πλην του φωτισμού (υπάρχει φωτιστικό φθορισμού σε γείσωμα εξωτερικά του 
πίνακα) και της θέρμανσης του πίνακα,  ισχύος 150 Watt, που πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα 
ακόμη και με κλειστό γενικό διακόπτη. Ο φωτισμός και η θέρμανση έχουν δική τους ασφάλεια 
και διακόπτη ανεξάρτητα του γενικού διακόπτη.
Ο πίνακας περιλαμβάνει βοηθητικό κύκλωμα, με τερματικούς διακόπτες άνω και κάτω σημείων 
των θυροφραγμάτων, αλλά και διακόπτες απεμπλοκής του μηχανισμού του μηχανικού κομπλέρ
του κινητήρα από τον μηχανισμό ανύψωσης τον θυροφραγμάτων. Επίσης περιλαμβάνει και 
μηχανισμό παρακολούθησης ισομετρικής ανύψωσης των θυροφραγμάτων με 
διακόπτες απεμπλοκής των κινητήρων, αν δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό ανύψωσης οι δυο 
πλευρές των θυροφραγμάτων. Δεδομένου ότι το κάθε θυρόφραγμα είναι πλάτους (ανοίγματος) 
6 μέτρων, προς αποφυγή φρακαρίσματος του, όλες οι λειτουργίες έχουν η κάθε μία ξεχωριστά 
και από μία ενδεικτική λυχνία. 
Η διατάξη περιλαμβάνει ασφάλειες, αυτόματες κινήσεις, θερμικά  και  γενικό 
αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη. Οι βασικοί χειρισμοί πρέπει να γίνoνται έξωτερικά του σώματος
του κυρίου πινάκα. Δηλαδή ο γενικός διακόπτης, τα μπουτόν πάνω, κάτω, stop και οι 
ενδεικτικές λυχνίες να βρίσκονται εξωτερικά στον πινάκα χειρισμού. Επίσης η διαχείριση  
χειρισμού πρέπει να έχει την πρόβλεψη για απομακρυσμένο μελλοντικό χειρισμό (πχ πάνω 
στην γέφυρα ή και στον οικίσκο τον χειριστών).
Η καλωδίωση μεταξύ πινάκα και μηχανισμών ανύψωσης των δύο κινητήρων  είναι 
προστατευμένη σε γαλβανισμένες σωληνώσεις  κλειστού τύπου. 
Ο κάθε πινάκας μετά το άνοιγμα του γενικού διακόπτη πρέπει να έχει εξωτερική φωτεινή 
σήμανση κόκκινου χρώματος τύπου STROBE LIGHT  ώστε να επισημαίνεται ότι το 
θυρόφραγμα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας για την ασφάλεια των εργαζομένων και των 
επισκεπτών κατάντη του φράγματος.
Επίσης να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με διακόπτη πάνω στο βαρούλκο. 
Eπισημαίνεται ότι τα ηλεκτρολογικά υλικά πρέπει να είναι απο αναγνωρισμένες εταιρείες του 
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κλάδου για την εύκολη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

       

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ……………………………………………………………………..

Προμήθεια:«Αποκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θυροφραγμάτων στο φράγμα

π. Αξιού» και συγκεκριμένα για την  αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του

4ου θυροφράγματος του ανατολικού φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού.

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

1.

Για την προεργασία και 

μελέτη κατασκευής του 

ηλεκτρικού πίνακα του 4ου 

θυροφράγματος του 

Ανατολικού φράγματος 

Έλλης του Αξιού ποταμού.

1

2.

Για την προμήθεια και 

εγκατάσταση κατάλληλου 

πίνακα για την λειτουργία του

4ου θυροφράγματος.

1

3.

Για την κατασκευή επιπλέον 

πινακιδίου το οποίο θα φέρει 

οθόνη HMI και συσκευή για 

ασύρματη ζεύξη ώστε να 

γίνεται χειρισμός του 

θυροφράγματος 

απομακρυσμένα. 

Το επιπλέον πινακίδιο θα 

αφορά και τα τέσσερα 

θυροφράγματα και θα 

εγκατασταθεί άπαξ.

1

Ο Προσφέρων/Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................

  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 
(Υπογραφή – Σφραγίδα )

ΟΔΗΓΙΕΣ    (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. 

Αν  υπάρχει  ασυμφωνία  μεταξύ  αναλυτικών  τιμών  και  συνολικών  τιμών  θα  υπερισχύουν  οι
συνολικές τιμές. 

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

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

 Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών (90 ημέρες από την ημερομηνία της προσφοράς).
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