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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ 

ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΧΝ 

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΧΝ 

ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΘΑ 

ΕΦΟΡΕΘΑ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΧΝ ΚΟΖΑΝΗ 

 

   
ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ ΕΝΧΗ 

ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

Εςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ 

Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ)  

 

 

ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ. 1438/2015 
 

Η Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κνδάλεο δηελεξγεί Ππψσειπο Μειοδοηικψ Διαγυνιζμψ με κπιηήπιο ανάθεζηρ 

ηην σαμηλψηεπη ηιμή  (παξ. 4 αξ. 2 Π.Γ. 118/2007 θαη αξ. 12 παξ. 1 Π.Γ. 99/1992) γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

1) Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κνδάλεο 

Σαρ. Γ/λζε: Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηαλήο 

Πφιε: Κνδάλε 

Σ.Κ. 50004 

Σειέθσλν: 2461098800 

Fax: 2461098800, 2461098801 

Email: efakoz@culture.gr 

2) χκβαζε πξνκήζεηαο.  

3) Είδορ διαδικαζίαρ: Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο  

4) Σψπορ παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ: Αξραηνινγηθνί ρψξνη ηεο Αηαλήο Κνδάλεο. 

5) Σίηλορ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ». Σο ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ πεξηιακβάλεη: ηελ 

πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνπο Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Αηαλήο Κνδάλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή έθζεζε πνπ επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

Δπηηξέπεηαη λα θαηαηεζνχλ πξνζθνξέο γηα θάζε ελφηεηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

6) Η διάπκεια ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 30/9/2015. 

7) Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

8) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ ην αλαιπηηθφ θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα 

Παξαξηήκαηα απηήο (Α΄ -Γ΄) απφ ηελ Γξακκαηεία ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο, ηει. 

2461098800/1, fax: 2461098800/1 (ψξεο 09:00 κε 15:00). Η αλαιπηηθή Γηαθήξπμε δεκνζηεχεηαη επίζεο 

ζην δηαδίθηπν ζηηο δηεπζχλζεηο http://www.mouseioaianis.gr, http://diavgeia.gov.gr, http://www.yppo.gr. 

9) Ο πποχπολογιζμψρ ηεο ζχκβαζεο είλαη δψδεθα ρηιηάδεο θαη δέθα επξψ (12.010,00 ΕΤΡΧ) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ελφηεηαο είλαη: 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1: 3.020,00 εςπϊ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2: 8.990,00 εςπϊ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

10) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο, ζην Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν Αηαλήο, ππφςε θαο Γ. Μαπξνδήκνπ, κέρξη ηελ 18/5/2015, ημέπα Δεςηέπα και ϊπα 15:00 

(καηαληκηική ημεπομηνία). Ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμοω οπίζεηαι η 19/5/2015. 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ειιεληθά. 

11) Η αποζθπάγιζη ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Κνδάλεο, ζηελ Αηαλή - Κνδάλεο, ζηηο 19/5/2015, ημέπα Σπίηη και ϊπα 11:00 π.μ. θαη 

κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φζνη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ην επηζπκνχλ.  

12) Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ έρνπλ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 

Γηα ελψζεηο : δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

mailto:efakoz@culture.gr
http://www.mouseioaianis.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
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Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

πξνζθνξέο.  

13) Λψγοι αποκλειζμοω : Απνθιείνληαη φζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 

ζεκεία α) έσο ε) ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπο φξνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. 

14) Απαιηοωμενα ελάσιζηα επίπεδα ικανοηήηυν ςποτηθίυν: 

Όπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Δικαιολογηηικά απψδειξηρ ηυν ανυηέπυ:  

Όπσο πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

15) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ 

ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 

16) Οη πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε 

ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο.  

17) H ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κνδάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – 

ΘΡΑΚΗ 2007-2013». 

18) ηελ πεξίπησζε επηινγήο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ 

ππνςήθηα έλσζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., 

είηε ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο. 

19) Πξνζθπγέο θαη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 

 

                  Αηαλή, 29/04/2015 

 

          Η Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο 

 

 

 

         Αξεηή Υνλδξνγηάλλε - Μεηφθε 

          ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013» 
ΕΡΓΟ: ΣΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΗ 

ΑΡΦΑΙΑ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΓΡΟΙΚΙΩΝ Α ΚΑΙ Β 
 
 
 

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 1438/2015 
ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 
υνολικός προϋπολογισμός : 12.010,00€ χωρίς Υ.Π.Α. 
ύνολο με Υ.Π.Α. 23% :  14.772,30€ 
 
 
Κριτήριο Ανάθεσης : Φαμηλότερη τιμή  
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19/5/2015 
Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής Προσφορών: 18/5/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΑΙΑΝΗ 2015 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ 

ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΧΝ 

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΧΝ 

ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΣΘΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΘΑ 

ΕΦΟΡΕΘΑ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΧΝ ΚΟΖΑΝΗ 

ΕΠΑ 

Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ- 

ΘΡΑΚΗ 2007-2013 

 

       ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ ΕΝΧΗ 

    ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΘΣΑΘ ΑΠΟ 

ΣΟ ΕΣΠΑ 

 (Εςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ 

Ανάπηςξηρ) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 

 

ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο προμήθειας 

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Φρηματοδότηση 

ΆΡΘΡΟ 4 – τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης 

ΆΡΘΡΟ 5 – Διευκρινίσεις Διακήρυξης 

ΆΡΘΡΟ 6– Δικαίωμα συμμετοχής 

ΆΡΘΡΟ 7 – Σόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 8 – Σρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου συμμετοχής 

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

ΆΡΘΡΟ 12 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη 

(προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) 

ΆΡΘΡΟ 13 – Διαδικασία Κατακύρωσης 

ΆΡΘΡΟ 14 – Διοικητικές Προσφυγές 

ΆΡΘΡΟ 15 – Ακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

ΆΡΘΡΟ 16 – Τπογραφή ύμβασης 

ΆΡΘΡΟ 17 – Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας 

ΆΡΘΡΟ 18 – Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού – Κοινοποιήσεις – Ισχύουσα Νομοθεσία 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ - Σεχνικές προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ - Συποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄- Συποποιημένο έντυπο αίτησης συμμετοχής – Τπεύθυνες Δηλώσεις 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄- χέδιο σύμβασης 
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΥΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) και του άρθρου 38 της με αρ. 
14053/2008 Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης» (ΥΕΚ Β/540), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις όπως τροποποιημένες 
ισχύουν: 

 Σων άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΥΕΚ Α/247), 

 Σου άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΥΕΚ Α/19), 

 Σου άρθρου 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΥΕΚ 
Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

 Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΥΕΚ Α/150), 

 Σου Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α/45). 
 
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο προμήθειας 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών όπως περιγράφονται αναλυτικά 
κατά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των υλικών (2 ενότητες 
ειδών), είτε τμηματικά ανά ενότητα υλικών, αλλά πάντα για το σύνολο των υλικών της κάθε ενότητας. 
Προσφορές για μέρος της ποσότητας ανά είδος ή για ορισμένα υλικά μιας ενότητας απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Φρηματοδότηση  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος 
διαγωνισμού, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (14.772,30€) συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 23%. 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε ενότητας είναι: 
ΕΝΟΣΗΣΕ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

ΜΕ ΥΠΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΡΕΩΗ ΑΡΦΑΙΩΝ ΣΟΙΦΟΠΟΙΩΝ 3.714,60€ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 11.057,70€ 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «τερέωση και μερική αποκατάσταση του Αρχαιολογικού 
χώρου της Αρχαίας Αιανής Κοζάνης και των Αγροικιών Α΄ και Β΄» ενταγμένου στον άξονα 08 
«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 327540, 
ΚΩΔ. Πράξης 2011Ε01480054 Α: ΑΕ014/8 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013». 
 
ΆΡΘΡΟ 4 – τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Διακήρυξης 

1. Σα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 
Διεύθυνση:  Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 
Σοποθεσία / Πόλη:  Αιανή - Κοζάνη 
Φώρα:  Ελλάδα 
Σαχυδρ. Κώδικας:  50004 
Σηλέφωνο:   2461098800, 2461098801 
Σηλεομοιοτυπία:  2461098800, 2461098801 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  efakoz@culture.gr 

Ιστοσελίδα: www.mouseioaianis.gr, www.yppo.gr  
2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην 
ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ. -15.00 μ.μ. Για την 

mailto:efakoz@culture.gr
http://www.mouseioaianis.gr/
http://www.yppo.gr/
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παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται 

ηλεκτρονικά ζηηο ηζηνζειίδεο http://www.mouseioaianis.gr, http://www.diavgeia.gov.gr, 

http://www.yppo.gr. 
 
ΆΡΘΡΟ 5– Διευκρινίσεις Διακήρυξης 
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 07/5/2015.  Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο μέχρι 
11/5/2015. Οι παρεχόμενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Επ’ αυτών καθώς 
και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνεται αμέσως η 
Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας. 
2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας 
από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΆΡΘΡΟ 6 – Δικαίωμα συμμετοχής 
το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 Υυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το 
προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

 Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 

 Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. 
 

τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του 
Τπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

 ΄Οσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

Σα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
ΆΡΘΡΟ 7 – Σόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών 
1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 18/5/2015, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν την 
προσφορά τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση του άρθρου 4. 
2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας 
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. ε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον 
οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 
3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όμως μόνο 
στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Εφίσταται η προσοχή 
στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από 
την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι 
την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 μέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της 
ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. 
5. ε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 
 

http://www.mouseioaianis.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
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ΆΡΘΡΟ 8 – Σρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. ε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται 
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί 
ποινή αποκλεισμού. 
2. Οι προσφορές δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν 
υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και 
μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας κατά 
τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής του άρθρου 12 παρ. 1. 
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 
4. Αvτιπροσφορές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. ε περίπτωση υπoβoλής τους 
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΥΟΡΑ 
Προς:  
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής - Κοζάνης 
Σ.Κ. 50100 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία 
νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) 

Αριθμ. Διακήρυξης  1438/2015 

ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19/5/2015 και ώρα 11:00 π.μ. 
Να μην ανοιχθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεσία ή την Τπηρεσία Πρωτοκόλλου 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν 
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από Αίτηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό (Παράρτημα Γ΄), η οποία είναι εκτός του σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει 
να αναφέρεται το νομικό/φυσικό πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η αίτηση του 
υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
ε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα 
μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Η επιστολή 
– αίτηση θα είναι συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 
7. Μέσα στο φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. τον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). 

 τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο), το 
περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης.  

 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΠΡΟΥΟΡΑ» (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). Σα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς 
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β΄ 
της παρούσας διακήρυξης. 

8. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. ε 
περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση) όλων των μελών. 
9. Κάθε φάκελος ξεκινά με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της 
παρούσας διακήρυξης. 
10. Οι σελίδες κάθε φακέλου είναι αριθμημένες κατά αύξουσα σειρά και είναι μονογραμμένες από τους 
διαγωνιζόμενους ή τον εκπρόσωπό τους. 
11. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων 
των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών υμβατικών Σευχών. 
 
ΆΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου συμμετοχής 
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην 
Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

1.  Τπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι Αριθ. Διακήρυξης:  
1438/2015. Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και η ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού 19/5/2015. 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
-. έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο 
και του ελληνικού δικαίου, 

- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού 
δικαίου, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα της 
παρ. 1 του άρθρου 43  του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας, 

- δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

     iii. ε περίπτωση νομικού προσώπου να δηλώνεται η νομική  του μορφή. 
iv. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 13 της παρούσας.  
v.Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) Η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση, γ) Σα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

2.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (απλό έγγραφο με το οποίο εξουσιοδοτεί ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο για υπογραφή και υποβολή προσφοράς, σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
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Α/Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

έγγραφα του διαγωνισμού, καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα 
στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί). 

 
2. Διευκρινίζεται ότι: 
-Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Τπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση των Τ.Δ. αναφορικά με την ποινική κατάσταση, οι οποίες 
πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Προέδρου και του 
Διευθύνοντος ύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου Δ.. υποψήφιου συνεταιρισμού και 
να υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα. 
-η ημερομηνία των Τπεύθυνων Δηλώσεων που θα κατατεθούν, βάσει της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 
3614/2007, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. ε περίπτωση που η 
προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς 
λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής 
σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας). την περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση 
της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 18/5/2015. 

- ε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. ε 
περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν 
λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί τους όρους της παρούσας, έστω και 
αναφορικά με ένα εκ των μελών αυτής.  
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε 
μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια 
το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης 
στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) 
να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. την περίπτωση υποβολής της κοινής 
προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον 
εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
ε περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν 
λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί τους όρους της παρούσας, έστω και 
αναφορικά με ένα εκ των μελών αυτής.  
Σο ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά με τον φορέα 
αυτόν. 
3. ε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε 
περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας διακήρυξης, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
4. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών 
γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας. 
 
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»  

1.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 

Α της παρούσας, χωρίς αναγραφή τιμών.  

- Θα πρέπει να γίνει υποβολή με την τεχνική προσφορά υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του 
προσφέροντα:  
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i) για το χρόνο ισχύος της προσφοράς,  

ii) ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την 
καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις 
τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης, 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 
της παρούσας. 

4. τα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Συχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

1. τον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί 

ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.   
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού. 
3. Σο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο 
σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ’ αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά αντικείμενο 
τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. Σο άθροισμα των 
επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται με αυτή. 
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. ε 
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το 
κόστος μεταφοράς και ένταξής του στους χώρους του έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών, το κέρδος 
του προμηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα 
ή επιβάρυνση, εκτός του ΥΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΥΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 
6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο, ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της 
παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9. ε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή 
περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 
καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των 
όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

11. ε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 
θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη 
και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 
ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη 
(προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) 
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η 
ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση, με αρ. πρωτ. 626/31-12-2014, της Προϊσταμένης της 
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Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης κας Αρετής Φονδρογιάννη - Μετόκη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. 

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής 
προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών 

ε δημόσια συνεδρίαση, στις 19/5/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή 
εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Τπηρεσία Πρωτοκόλλου της 
Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ 
απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.  
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια, τον κυρίως φάκελο προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, 
μονογράφει και σφραγίζει τους υποφακέλους. τη συνέχεια ανοίγει τον υποφάκελο με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής ανά φύλλο. Κατόπιν η Επιτροπή ανοίγει τον υποφάκελο με την Σεχνική Προσφορά κάθε 
διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Εν συνεχεία φυλάσσει σε 
ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών. 
Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 
διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους προς τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης. 
τη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, 
πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 
της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην 
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν 
υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. το εν 
λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζομένων των οποίων οι φάκελοι 
αποσφραγίσθηκαν. 
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της 
παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. 

3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 και τη συμφωνία αυτών με τους όρους 
της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών 
προσφορών με τους όρους της παρούσας και ιδίως των οριζόμενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτημα Α 
αυτής, καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους όρους αυτούς, 
μόνο όσων διαγωνιζόμενων έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μετά το 
τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με τις αποδεκτές και τις τυχόν 
απορριπτέες προσφορές, το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Μετά τους ως άνω ελέγχους των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου της Επιτροπής Αξιολόγησης η 
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 
τηλεομοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα Πρακτικά της Επιτροπής.  
 
4. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση 
τιμών- Ανάδειξη μειοδότη 
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, 
αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, 
ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. 
Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται στη διεύθυνση του άρθρου 4 της 
παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με την 
παρ. 3 του παρόντος άρθρου, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική 
πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών 
προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης 
με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 
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Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 
γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των 
διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΥΠΑ, όπως αυτή 
προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η 
Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση 
μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των 
σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις 
αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από το 
διαγωνισμό. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. ε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων προσφορών η Επιτροπή 
μπορεί να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατανομής της προμήθειας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 
μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και 
υπάρχουν ισότιμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της 
σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν 
απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους 
διαγωνιζόμενους, προκειμένου να ασκήσουν, εφόσον επιθυμούν, τα τυχόν ένδικα μέσα. 
5. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν σχετικό έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις προσφορές 

των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά 
τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
6. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω στάδια.  
 
ΆΡΘΡΟ 13 Διαδικασία Κατακύρωσης 

1. Τποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 
(μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση,  
τον καλεί να υποβάλει,  σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:  
1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου 
του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
ε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω: 
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α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως 
επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΥΕΚ, συγκρότηση Δ.. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των διαγωνιζομένων). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των 
μελών του διοικητικού οργάνου και  
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη 
λύσης του νομικού προσώπου. 
ημείωση: 

 ε περίπτωση νομικού προσώπου, οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Τπεύθυνες Δηλώσεις του 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του. 

 τις διαδικασίες της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 
του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Τπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής 
αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
την πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη ημερομηνία και 
ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 
12 παρ. 1 της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία και σε 
όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και 
οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους 
της διακήρυξης.  
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα 
πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, με 
μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, με την επιφύλαξη της ειδικής 
δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων 
του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και 
νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην 
Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά με 
την χαμηλότερη τιμή.  
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται με έγγραφο της 
Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. ε περίπτωση που 
αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών αποκλείεται από 
την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο 
(κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά). Από τις διευκρινίσεις 
οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος 
διαγωνισμού δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του 
παρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. ε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 
3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - ύναψη σύμβασης - Εγγυήσεις 
Αφού η Επιτροπή συντάξει πρακτικό της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη 
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σχετική απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες.  
τον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών 
και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα 
βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007. 
Με την ανακοίνωση αυτή, η ύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του υμφωνητικού που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
την περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας 
του Κ.Β.., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού 
δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά 
σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
Υ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που 
την εξέδωσε. ε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του 
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην 
ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του 
εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα 
περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου 
υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην 
Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.  
ε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος και μπορεί ν’ αποφασισθεί  η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα που έδωσε την επόμενη 
χαμηλότερη τιμή ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε 
βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΆΡΘΡΟ 14 Ενστάσεις 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις  και στις προθεσμίες που 
προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν γίνονται δεκτές. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, 
που έχει οριστεί με απόφαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης και 
πρωτοκολλούνται. 
Επί των ενστάσεων γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. 
Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.Δ. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 
1. Σο αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να 
αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 
3. ε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
 
ΆΡΘΡΟ 16 Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας 
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της 
σύμβασης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους 
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όρους της σύμβασης και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν 
απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.  

2. Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά, για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι 30/9/2015, κατόπιν έγγραφης κάθε φορά 
ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί καθώς και με όσα ορίζονται στην Σεχνική Περιγραφή, 
Παράρτημα Α΄. Οι τμηματικές παραδόσεις θα πραγματοποιούνται εντός τριών (3) ημερών από την κάθε 
παραγγελία. ε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. ε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34. 

3. Σόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών είναι οι Αρχαιολογικοί χώροι της Αιανής Κοζάνης. 

4. Η παλαβή θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και τα αναλυτικά 
οριζόμενα στη σύμβαση, από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συστάθηκε με απόφαση της 
Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 
38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή, αφού διενεργήσει τους 
απαραίτητους ελέγχους, παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια αγαθά.  

5. Σο τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου του άρθρου 3 της παρούσας, τις 
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και την υποβληθείσα προσφορά 
του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου (περιλαμβανομένων 
κρατήσεων, δασμών κ.λπ., εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη 
αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική 
παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια, καθώς 
και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 
118/2007 και τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

6. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής, διακόπτεται η 
χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί την 
προμήθεια υπό τους όρους της σύμβασης. 

7. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της προμήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη 
σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

 
ΆΡΘΡΟ 19 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της ύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους 
γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
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    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 
Σεχνική Περιγραφή 

το πλαίσιο των εργασιών που γίνονται στο έργο «τερέωση και μερική αποκατάσταση του 
Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αιανής Κοζάνης και των Αγροικιών Α΄και Β΄» απαιτείται η 
προμήθεια οικοδομικών υλικών, τα οποία κατατάσσονται σε δύο ενότητες, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 

ΕΝΟΣΗΣΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΡΕΩΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΟΙΧΟΠΟΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΥΑΛΑΕΗΑΚΖ ΞΑΝΘΗΑ ΑΜΜΟ Ν 1 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 2-5ΜΜ ΣΟΝΟ 11,2 

2 
ΓΑΡΜΠΗΛΗ ΠΟΣΑΜΟΤ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 2-4 ΣΟΝΟ 4,2 

3 
ΛΔΤΚΑ ΣΗΜΔΝΣΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 
50KG ΣΔΜΑΥΗΟ 100 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Β: ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΧΛΖΝΑ PVC 6 ΑΣΜ Φ100 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 20 

2 
ΧΛΖΝΑ PVC 6 ΑΣΜ Φ150 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 20 

3 
ΧΛΖΝΑ PVC 6 ATM Φ200 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 20 

4 
ΧΛΖΝΑ PVC 6 ATM Φ500 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 20 

5 

ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 
ΚΟΚΚΗΝΟ-ΜΠΟΡΝΣΧ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ ΣΟΝΟ 1,4 

6 
ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 
ΠΡΑΗΝΟ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ ΣΟΝΟ 60 

7 

ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 
ΚΑΦΔ -ΣΔΡΑΚΟΣΑ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ ΣΟΝΟ 15 

8 
ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ ΓΚΡΗ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ ΣΟΝΟ 30 

9 

ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΓΗΑΠΝΔΟΤΑ 
ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΖ 
170 GR / η.κ. ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 700 

10 
ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ 
ΤΠΟΓΔΗΟΤ Μαύξε - (η.κ.) ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 400 

11 ΓΔΧΤΦΑΜΑ ΛΔΤΚΟ 200 GR/η.κ. ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 350 

 

Ειδικοί όροι - υγγραφή υποχρεώσεων  

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει και να παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια υλικά στους 
Αρχαιολογικούς χώρους της Αιανής - Κοζάνης. Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα 
γίνεται τμηματικά, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης και μέχρι 30/9/2015, κατόπιν έγγραφης κάθε φορά ειδοποίησης της Αναθέτουσας 
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Αρχής με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Οι τμηματικές παραδόσεις θα πραγματοποιούνται 
εντός τριών (3) ημερών από την κάθε παραγγελία. 

2. τον παραπάνω πίνακα αναφέρονται χαρακτηριστικά των υλικών, όπως διαστάσεις υλικών, 
κοκκομετρική διαβάθμιση, κλπ. στα οποία θα πρέπει να δοθούν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή. 

3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των υλικών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών 
ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    
Η Προϊσταμένη της Εφορείας 

 
 
 

Αρετή Φονδρογιάννη - Μετόκη    
 του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ:  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 
 
ΠΡΑΞΗ:«ΣΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΗ 
ΑΡΦΑΙΑ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΓΡΟΙΚΙΩΝ Α ΚΑΙ Β» 
 
ΤΜΒΑΗ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 
 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: Αριθμ. Διακήρυξης [………/2015] 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΜΩΝ 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Β: ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ/ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΕ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Ε ΕΤΡΩ 
ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ Ε 

ΕΤΡΩ ΦΩΡΙ 
ΥΠΑ 

1.  ΧΛΖΝΑ PVC 6 ΑΣΜ Φ100 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) 

ΜΕΣΡΑ 20   

2.  ΧΛΖΝΑ PVC 6 ΑΣΜ Φ150 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) 

ΜΕΣΡΑ 20   

3.  ΧΛΖΝΑ PVC 6 ATM Φ200 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) 

ΜΕΣΡΑ 20   

4.  ΧΛΖΝΑ PVC 6 ATM Φ500 (ΣΧΝ 
3 ΜΔΣΡΧΝ) 

ΜΕΣΡΑ 20   

5.  ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 
ΚΟΚΚΗΝΟ-ΜΠΟΡΝΣΧ 

ΣΟΝΟ 1,4   

ΕΝΟΣΗΣΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΡΕΩΗ ΑΡΦΑΙΩΝ ΣΟΙΦΟΠΟΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ/ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΕ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ Ε 

ΕΤΡΩ ΦΩΡΙ 
ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ Ε 

ΕΤΡΩ ΦΩΡΙ 
ΥΠΑ 

1.  ΥΑΛΑΕΗΑΚΖ ΞΑΝΘΗΑ ΑΜΜΟ Ν 1 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 2-5ΜΜ 

ΣΟΝΟ 11,2   

2.  ΓΑΡΜΠΗΛΗ ΠΟΣΑΜΟΤ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 2-4 

ΣΟΝΟ 4,2   

3.  ΛΔΤΚΑ ΣΗΜΔΝΣΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 
50KG 

ΣΕΜΑΦΙΟ 100   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΦΩΡΙ ΥΠΑ 
 
 

ΥΠΑ (23%) 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΥΠΑ 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ:  
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ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ 

6.  ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 
ΠΡΑΗΝΟ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ 

ΣΟΝΟ 60    

7.  ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ ΚΑΦΔ 
-ΣΔΡΑΚΟΣΑ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-
5ΜΜ 

ΣΟΝΟ 15     

8.  ΥΑΛΗΚΗ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣΟ ΓΚΡΗ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 3-5ΜΜ 

ΣΟΝΟ 30     

9.  ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΓΗΑΠΝΔΟΤΑ 
ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΖ 170 
GR / η.κ. 

ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΣΡΑ 

700     

10.  ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ 
ΤΠΟΓΔΗΟΤ Μαύξε - (η.κ.) 

ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΣΡΑ 

400     

11.  ΓΔΧΤΦΑΜΑ ΛΔΤΚΟ 200 GR/η.κ. ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΣΡΑ 

350    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΦΩΡΙ ΥΠΑ   

ΥΠΑ (23%)   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΥΠΑ   

ΟΛΟΓΡΑΥΩ:  
 

 
 
 

 

Ημερομηνία:                    φραγίδα και υπογραφή προσφέροντος  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 
 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:   ΠΡΟ: 
(ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ)   ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 

      Τπόψη: 
      Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού 
      Διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών. 
         
 
 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………….με 
έδρα…………………………………αποδεχόμενος όλους τους όρους της υπ’ αριθμ. 1438/2015 
Διακήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον Πρόχειρο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, στο πλαίσιο του έργου «τερέωση και μερική 
αποκατάσταση του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αιανής Κοζάνης και των Αγροικιών Α΄ και Β΄», 
με Αρ. Διακήρυξης 1438/2015, ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19/5/2015 και ώρα 11:00 π.μ. 
Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 
 

Ημερομηνία:………….. 
 
                            Ο ΑΙΣΩΝ 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο, φραγίδα και Τπογραφή) 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8, 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
ΕΦΟΡΕΘΑ ΑΡΧΑΘΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
  

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δ-mail):  

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Γηα ηνλ ππ΄αξ. 1438/2015 Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό «πξνκήζεηαο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ» γηα ην έξγν «ηεξέσζε θαη 
κεξηθή απνθαηάζηαζε ηνπ Αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αξραίαο Αηαλήο Κνδάλεο θαη ησλ Αγξνηθηώλ Α΄θαη Β΄» κε εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 19/5/2015, 

- έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ, 

- έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο 
ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. 

- Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη εμαθνινπζώ λα παξακέλσ. 

- ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ζα δειώζσ ηε λνκηθή κνπ κνξθή. 

- αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, 

- έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, ησλ νπνίσλ έιαβα γλώζε, 

- ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

 
Ζκεξνκελία:      ../../2015 

 
Ο – Ζ Γειώλ 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8, 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
ΕΦΟΡΕΘΑ ΑΡΧΑΘΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δ-mail):  

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Γηα ηνλ ππ΄αξ. 1438/2015 Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό «πξνκήζεηαο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ» γηα ην έξγν «ηεξέσζε θαη 
κεξηθή απνθαηάζηαζε ηνπ Αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αξραίαο Αηαλήο Κνδάλεο θαη ησλ Αγξνηθηώλ Α΄θαη Β΄» κε εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 19/5/2015. 

Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί ζε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 γηα 
θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο, ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο.  

Γελ ηειώ ππό πηώρεπζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο. 

 

 

 (4) 

 
Ζκεξνκελία:      ../../2015 

 
Ο – Ζ Γειώλ 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8, 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
ΕΦΟΡΕΘΑ ΑΡΧΑΘΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δ-mail):  

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Γηα ηνλ ππ΄αξ. 1438/2015 Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό «πξνκήζεηαο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ» γηα ην έξγν «ηεξέσζε θαη 
κεξηθή απνθαηάζηαζε ηνπ Αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αξραίαο Αηαλήο Κνδάλεο θαη ησλ Αγξνηθηώλ Α΄θαη Β΄» κε εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 19/5/2015. 

Ζ πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα ……..….. εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Δγγπώκαη θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα ησλ πιηθώλ, ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε 
γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππ. αξ. 1438/2015 Γηαθήξπμεο. 

 
Ζκεξνκελία:      ../../2015 

 
Ο – Ζ Γειώλ 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 
την Αιανή, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. μεταξύ :  
ΑΥΕΝΟ της ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗ της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην 
Αιανή - Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη της Εφορείας κ. Αρετή 
Φονδρογιάννη - Μετόκη εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  
ΑΥΕΣΕΡΟΤ του................................, κατοίκου ....... οδός.....  (ή της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας  με την 
επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην 
...................................................., η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. .........................Συμβολαιογραφική πράξη 
του Συμ/φου......................, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
το..........................................., σύμφωνα και με το υπ’ αρ......... ΦΕΚ/ ειδικό πληρεξούσιο, του συμβολαιογράφου 
........................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  

και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Ση με αρ. πρωτ. 1437/29-4-2015 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» και τη σχετική 
συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη,  

2. Σην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου,  
3. Σον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και τη με αρ.. ..................... απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής με την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω 
διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο, 

4. Σο άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΥΕΚ Α΄19), 

5. Σο Ν. 2362/95 (ΥΕΚ 247/Α/27-11-95) "Περί Δημόσιου Λογιστικού", 
6. Σο Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α/3.12.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

7. Σο άρθρο 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΥΕΚ 
Α/46), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

8. Σο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΥΕΚ Α’/150), όπως ισχύει, 
 

υμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Σο αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο (που εκπροσωπείται από τη ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗ) α ν α θ έ τ ε ι  στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΦΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα  
(α) στη με αρ. 1438/2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 
 (γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στη με αρ. .............. απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΦΟ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι αποδέχεται την 
εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του …………………. Ευρώ 
(………….€) χωρίς Υ.Π.Α. ή του ποσού του …………… ευρώ (………….€) συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 
23%, με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΦΟ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 
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ΆΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της σύμβασης  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά απαλλαγμένα ελαττωμάτων 
(πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο 
Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα υλικά ανταποκρίνονται 
στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της Διακήρυξης και στις τεχνικές περιγραφές 
και τα λοιπά στοιχεία της Σεχνικής Προσφοράς του. Σα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη 
σύμφωνη με το σκοπό τής συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την 
απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2 
 Λοιπές Τποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, 
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της 
τμηματικής μεταφοράς και παράδοσης της προμήθειας των υλικών. 
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε 
τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν 
άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, 
εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι 
σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε 
απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε 
ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των 
επιβλεπόντων του έργου. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 3 
Σίμημα 

1. Σο τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης ..................................€ (ολογράφως: 
..................................................)  (Ευρώ)  πλέον Υ.Π.Α. 23%. 
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 
3. Σο Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως 
αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα 
πραγματοποιήσει την προμήθεια. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές 
δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και 
ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της 
μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες προσπελάσεως προς τους 
Αρχαιολογικούς χώρους της Αιανής - Κοζάνης και προς τις τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών 
και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με μοναδική εξαίρεση τον 
ΥΠΑ. 
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 
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5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα 
στιγμή την εκτέλεση της ύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού 
του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. ε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο 
πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του 
για το υπόλοιπο ποσό. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της παρούσας ύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ 
αρ. .................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………. της Σράπεζας ....................... 
συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού οικονομικού 
ανταλλάγματος, χωρίς Υ.Π.Α., το περιεχόμενό της οποίας είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 
118/2007. 
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 
α. όπου ρητώς προβλέπεται από  την παρούσα, τη διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007, 
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.  

3. Η Εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο…. της παρούσας και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων 
από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 6 
Σόπος, Σρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να μεταφέρει και να 
παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικών έως 30/9/2015. ε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του 
αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
Π.Δ. 118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης – ανάθεσης. 
2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν στις ενδεδειγμένες από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, 
εντός των Αρχαιολογικών χώρων της Αιανής Κοζάνης, και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας 
κάνει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς. 
3. Σο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού θα παραδοθεί τμηματικά.  
4. Οι τμηματικές παραδόσεις θα πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή εντός τριών (3) ημερών 
μετά από έγγραφη κάθε φορά ειδοποίησή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 
5. Μετά την παράδοση κάθε τμήματος θα γίνεται προσωρινή παραλαβή και με την ολοκλήρωση 
του έργου θα γίνει οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή, από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 
6.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω μπορεί με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς 
αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν 
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 7 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά. 
10. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. την περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος 
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ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν 
εγγυήσεις θεματοφυλακής. 
11. ε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της 
μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο 
χρόνος εγγύησης. 
12. ε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον 
Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Παραλαβή Τλικών - Προθεσμίες 

1. Η παραλαβή των υλικών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας και πριν από την πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. 
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί/υπάλληλοί του.  
3.   ε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου απορρίψει τα προμηθευόμενα 
αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της 
ύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 
4. Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1 κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στον Ανάδοχο. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών 

1. ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η 
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.   
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση 

ε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 7 και 9 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 10 
Σρόπος και Φρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά 

1.Η πληρωμή του τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική 
παραλαβή του έργου. την παραπάνω πληρωμή συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και 
επί πλέον ο αναλογούν ΥΠΑ. 
2.Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή της 
παρ. 1 του άρθρου 7 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. 
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β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΥΛΗΘΗΚΕ.  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΥΛΗΘΗΚΕ. 
δ) Υορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
4. Σον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην 
καθαρή αξία των τιμολογίων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 
5. τον Ανάδοχο για την εξόφληση του τιμολογίου επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΥΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011. Επίσης βαρύνει τον Ανάδοχο κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου που ισχύει κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Απαγόρευση Τποκατάστασης 

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της ύμβασης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
Ανωτέρα Βία 

 ε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, φέρει το βάρος της απόδειξης. τερείται, όμως, το 
δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά 
που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που 
του ανατέθηκε. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 16 
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα ύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει 
από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 17 
1. Η παρούσα ύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. 
Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 
1438/2015 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 
 2. Συχόν ακυρότητα κάποιου όρου της ύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της ύμβασης. 
3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της δεν μπορεί να 
θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.  
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 
παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 18 
 Σροποποίηση όρων της σύμβασης 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο 
έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
Π.Δ. 118/2007. 
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ε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται νομίμως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  
Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα το ένα παραμένει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και 
ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. Σα δύο άλλα αποστέλλονται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, στην 
Επιτροπή Παραλαβής το ένα και το δεύτερο στην κατά τόπον αρμόδια Τ.Δ.Ε. 
 

ΣΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας. 

 

 

Αρετή Φονδρογιάννη - Μετόκη 

του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

……………………… 
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Σο παρόν αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτού (Α΄ ,Β΄, Γ΄, 
Δ΄) εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 1437/29-04-2015 απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
Η Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Κοζάνης 
 
 
 

 Αρετή Φονδρογιάννη - Μετόκη 
         του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων 
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