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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Γρεβενά,      29 /  10 /2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
   

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

  
Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 

Ταχ. ∆/νση  : ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ    
Ταχ. Κωδ.  : 51100   
Πληροφορίες : Τζιουβάρας Απόστολος    
Τηλέφωνο  : 2462353203  
Τηλεοµοιότυπος : 2462353214    
 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οκτακοσίων (800) τόνων  

βιοµηχανικού αλατιού για την κάλυψη  αναγκών εκχιονισµού  ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

χειµερινής περιόδου 2015-2016» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 146/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 225/Α/27.12.2010). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4270/2014(ΦΕΚ143/Α’)«Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 8 του Ν. 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-1999). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής», 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010), Περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούµενων οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
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7. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014), Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 

Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

8. Την Αριθµ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291) Υπουργική Απόφαση για την αύξηση 

των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη 

σύµβαση δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

9. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισµός προµηθειών δηµοσίου». 

10. Την υπ’ αριθ. 33/1476/04-09-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκαν η σκοπιµότητα και 

οι όροι της διακήρυξης για την προµήθεια αλατιού. 

11. Την υπ.αριθµ. 2442 µε αριθµ. Πρωτ. 112059/2836/15-09-2015 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) µε Α/Α Υ∆Ε 579/15-09-

2015.   

12.   Την υπ’ αριθ. 40/1757/16-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη 

του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους για την προµήθεια αλατιού.                       

 

επαναπροκηρύσσει 
 

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή για την «Προµήθεια οκτακοσίων (800) τόνων  βιοµηχανικού αλατιού για την 
κάλυψη  αναγκών εκχιονισµού  ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής περιόδου 2015-
2016» (εκχιονισµός – παγετός) συνολικού προϋπολογισµού <44.280,00> € µε 

Φ.Π.Α. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΕΥΡΩ) 

ΑΛΑΤΙ  

ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ 
ΤΟΝΟΣ 800 45,00 36.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 36.000,00 

   ΦΠΑ 23% 8.280,00 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
44.280,00 

 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφείο Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (∆ιοικητήριο – 2
ος

 όροφος – αριθµός γραφείου 435) 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ: στις  09 -11 -2015, ηµέρα  ∆ευτέρα    και ώρα 10.00΄ (ώρα 

λήξης προσφορών) 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η δηµοσίευση περιλαµβάνει, 
α. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών υπό την 

ακόλουθη διαδροµή: Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών – Προκηρύξεις –  Προκηρύξεις 

Προµήθειας Υλικών 

β. τοιχοκόλληση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ιοικητηρίου Γρεβενών (Ισόγειο) 

γ. κοινοποίηση σε ευρύ αριθµό εταιριών εµπορίας άλατος αποχιονισµού.  

 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος 
α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

β. Συνεταιρισµοί. 

γ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών αποτελούµενη από µόνιµους υπαλλήλους της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που έχει οριστεί µε την υπ’αριθµ. 7/241/17-02-

2015   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Μ.  

Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών είναι εκατόν (120) ηµερολογιακές ηµέρες 

από την επόµενη της ηµέρας του διαγωνισµού δηλ.    10-03-2016. 

Η προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο του προς προµήθεια είδους επί 

ποινή αποκλεισµού. 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα δακτυλογραφηµένη µέσα σε 

φάκελο σφραγισµένο. 

2. Η προσφορά περιλαµβάνει τιµή µε παραλαβή από τις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης. 

3. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και 

αριθµητικώς.  

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτούνται επί ποινή απόρριψης από τον 

συµµετέχοντα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας για το ποσό ίσο µε 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας 

των υπό προµήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι <720,00> €) µε ισχύ 1 µήνα µετά 

το χρόνο λήξης των προσφορών δηλ    10-04-2016.  
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2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 6 παρ. 1, περ. β΄ του Π.∆. 118/2007) (η υπεύθυνη 

δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 

προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε 

βάση των Ν.4250/2014 άρθρο 3), στην οποία: 

 Ι Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

 ΙΙ Να δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 

  α) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα 

από τα αναφερόµενα στην περίπτωση Ι του εδ.α΄ της παρ.2 του 

παραπάνω άρθρου, 

  β) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. 2 του εδ.α΄ τα 

παρ. 2 του παραπάνω άρθρου καταστάσεις, 

  γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους της περ.3 του εδ.α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου, 

  δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 

  ε) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.2 του εδ.γ΄ της 

παρ. 2 του παραπάνω άρθρου κατάσταση. 

 ΙΙΙ Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για τη έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 

κατακύρωσης.  

3. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής 1-2 θα υποβάλλονται στον κυρίως φάκελο της 

προσφοράς (εις διπλούν, δηλ. πρωτότυπα και αντίγραφα), κατά τη διαδικασία 

των άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

 

 

 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης διαγωνισµού 
 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε 

τον Ν. 2678/1998 (Α290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δε έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 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 
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δόλιας χρεοκοπίας.  

 2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίοι εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. 

 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

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

υποχρεώσεις τους.  

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 4)   

 

Β. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά και οι συνεταιρισµοί τα 

προβλεπόµενα από το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ και δ του Π.∆. 118/2007. 

 

Γ. Οι ενώσεις προµηθευτών τα προβλεπόµενα από το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε και 

άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. 

   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η ελληνική (επί ποινή 
αποκλεισµού), µε εξαίρεση τυχόν επισυναπτόµενων διαφηµιστικών φυλλαδίων 

(πρόσπεκτ), τα οποία µπορεί να είναι εκτός από την ελληνική, µόνο στην αγγλική. Ο 

σφραγισµένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 
 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυµία και διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ 

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου» 

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»: 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµό 9/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  09/ 11 /2015 

 

 

 Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατά το στάδιο της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται – επί ποινή απορρίψεως – σε χωριστό σφραγισµένο 
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φάκελο, που τοποθετείται επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α. 

 Στον προσφορά, ο προσφέρων θα αναγράφει την τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ για 

κάθε είδος χωριστά, χωρίς Φ.Π.Α. 

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

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

είναι καθαρογραµµένη και µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση της επιτροπής. 

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 

τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει τους όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από 

τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 

 Οι µειοδότες οι οποίοι θα αναδειχθούν από τον διαγωνισµό αυτό, πρέπει να 

προσέλθουν στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών µέσα σε είκοσι (20) 

από την ανακοίνωση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης στο όνοµά τους του 

διαγωνισµού, για την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 6 

του Π.∆. 118/2007. 

 Προσφορά χωρίς την προσήκουσα εγγύηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Με ποινή να µη γίνουν δεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Προσφορές εκπρόθεσµες δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται. 

 Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να 

αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται – επί ποινή απορρίψεως – σε 

χωριστό σφραγισµένο φάκελο, που τοποθετείται επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο 

µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Στον προσφορά, ο προσφέρων θα 

αναγράφει την τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ για κάθε είδος χωριστά, χωρίς Φ.Π.Α. 

Eπισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή κάθε είδους δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη του είδους. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στο Φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα περιέχονται επίσηµα πιστοποιητικά ( ή 

επικυρωµένα αντίγραφα) που θα υποδεικνύουν την ποιότητα των προσφερόµενων 

υλικών καθώς και ρητή δήλωση ότι τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις  

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΥΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ NaCl Nacl> 99% επί ξηρού δείγµατος 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 1mm<d<5mm σε ποσοστό > 80%  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στον προκείµενο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού 

διαγωνισµού. Αντιθέτως,  διενεργείται µε συνοπτικές διαδικασίες από τριµελή 

Επιτροπή µε ανοικτές ή σφραγισµένες προσφορές και η σχετική κατακυρωτική 

απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή Π∆Μ , µετά από την 

γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των  

δικαιολογητικών συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν καλύπτει έστω 

και ένα εκ αυτών , η προσφορά του απορρίπτεται. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και για όσες προσφορές ήταν ορθές στα 

δικαιολογητικά, η επιτροπή, αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και γνωµοδοτεί την 

κατακύρωσή του µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη 

οικονοµική προσφορά. 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. στ του Π.∆. 118/2007 (Α150) χωρίς από 

την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του ∆ηµοσίου υπό των 

διαγωνιζοµένων.  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5%  της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς το 

Φ.Π.Α.) και θα πρέπει να προσέλθει εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτόν της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης της 

προµήθειας. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 
 Η παραλαβή αλατιού θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας µε 

µεταφορικά µέσα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Η προµήθεια θα γίνεται 

τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Σε κάθε περίπτωση η ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ διατηρεί 

το δικαίωµα της µη παραλαβής ολόκληρης της ποσότητας. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ: 
 

 Η πληρωµή θα γίνει µετά την παράδοση – παραλαβή του αλατιού, µετά από 

τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

 Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου. 

 Επί των εκδοθέντων παραστατικών (τιµολόγια) θα υπολογίζονται οι 

παρακάτω κρατήσεις: 

1. Φόρος εισοδήµατος 4% επί αγαθών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της 

περίπτωσης (στ) του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 

2238/1994). 

2. Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 

παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

3. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης 

υπέρ αρχής των συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 

του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήµου.  

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  
  
 Θεόδωρος Καρυπίδης 
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