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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    01/2013 

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών   
             ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης) σε υπαλλήλους του πρώην Τμήματος  
            Μηχανολογικού  Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας  
            Έβρου), συνολικού ενδεικτικού  προϋπολογισμού 11.400,00€ με Φ.Π.Α 
            (Είδη ένδυσης 8.227,00 € και  είδη υπόδηση 3.173,00 €)   

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις  
     συναφών θεμάτων». 
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του  
     Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του  
     Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 
3) Το Ν. 3548/07 « Καταχώρηση δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και  
    τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 
4) Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  
    ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  
    διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 
5) Τις διατάξεις του  άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα  
    (τηλεομοιοτυπία -  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  
    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου  
    εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις». 
8) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 
9) Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 
10) Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
11) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  
     2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές  
      συναλλαγές». 
12) Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  
      Θράκης». 
13) Την υπ΄αρίθμ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών  
      ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν  
      προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
14)Την υπ’ αριθμ. Π1/1280/31-7-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,     
     Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2013. 
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15) Την αριθμ. 4167/2012 (ΦΕΚ 412/Β/22-02-2012) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και  
      ισχύει με την αριθμ. 6698/2012 (ΦΕΚ 808/Β/19-3-2012)  περί «Καθορισμού ημερήσιων και     
      εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης   
      δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

    16) Την παρ. 3 άρθρο 18 του Ν. 2503/97 και σε συνδυασμό με τις         
          υπ’αριθμ.2040831/14806/0022/93  και 2/1882/0022/2002 κοινές υπουργικές αποφάσεις   

 17) Το αριθμ. Η-7403/12-10-2012 έγγραφο-αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
 18) Την αριθμ. 953/πρακτικό 42/23-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής  

    Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.  
 19)Την αριθμ.1057/πρακτικό 46/20-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής  

   Μακεδονίας Θράκης περί  εγκρίσεως όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού. 
 20) Τις αριθ. πρωτ. 4361/29-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΠΔ7ΛΒ-92Δ)  και 4363/29-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΠΔ7ΛΒ- 

    ΥΙΕ)  Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης.  
   (Θα  εκδοθούν νέες, με την κατάρτιση και έγκριση  προϋπολογισμού 2013) 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.400,00€ με Φ.Π.Α με κριτήριο  
     κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια, ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και  
     υπόδησης) για υπαλλήλους του πρώην Τμήματος Μηχανολογικού  Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών  
     Έργων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 
     (Είδη ένδυσης 8.227,00€ και είδη υπόδησης 3.173,00€) 

   
2. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α΄ «ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ» 
α΄ Χειμερινά 
1. Είκοσι (20)σακάκια τύπου τζάκετ από ύφασμα. 
2. Σαράντα (40) παντελόνια υφασμάτινα 75/25 τύπου BARATHEA 
3. Σαράντα (40) πουλόβερ μάλλινα με μανίκια τύπου ζιβάγκο ή V βάρους 500 γραμ. 
4. Σαράντα (40) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρμα, αδιάβροχα με εσωτερική  
    επένδυση φανέλα. 
5. Είκοσι (20) πηλίκια.  
 
β΄ Θερινά                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Σαράντα (40) παντελόνια υφασμάτινα τερυλέν από ύφασμα 55/45 τύπου    
    ΦΡΕΣΚΟ βάρους 180 γραμ. ανα τ.μ. 
2. Σαράντα (40) πουκάμισα εργασίας βαμβακερά 100% 
3. Είκοσι (20) πηλίκια από ύφασμα ή ψάθα. 
 
Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά  ευρώ 
(8.227,00 €) με Φ.Π.Α,  θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4311.1421.0001 
 
Β΄ «ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 
α΄ Χειμερινά 
1. Είκοσι (20) ζεύγη μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σόλα από κρέπ ή λάστιχο. 
β΄ Θερινά. 
1. Είκοσι (20) ζεύγη σκαρπίνια δερμάτινα ,αδιάβροχα, με σόλα ραφτή. 
 
H δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού  τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ 
(3.173,00 €) με Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4311.1423.0001. 
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Τα  παραπάνω είδη  θα είναι σύμφωνα με  τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 
2040831/14806/0022/1993 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 497/τεύχος 
Β΄/7-7-1993 και επισυνάπτεται στην διακήρυξη, προσφορά που θα υπολείπεται των ανωτέρω 
προδιαγραφών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

3. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Στοιχεία Αναθέτουσας 
αρχής 

20-3-2013 Τετάρτη 10.00 π.μ. 

Π.Α.Μ.Θ (Π.Ε ΕΒΡΟΥ) 
Δ/νση Διοικητικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Καραολή  & Δημητρίου 40 
68 100 Αλεξανδρούπολη 

   

Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 19-3-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 
15.00, στον  4ου  όροφο, Γραφείο 5, Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού  
της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Καραολή & Δημητρίου 40, 68100 
Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-50570, Fax: 25513-50404, e-mail: 
promithies.evrou@pamth.gov.gr 
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 

        Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού-     
        αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών. Οι οικονομικές προσφορές θα   
       ανοιχθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου των δικαιολογητικών. 
 
        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:   

α. φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
β. συνεταιρισμοί 
γ. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
δ. κοινοπραξίες προμηθευτών.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

4.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
    Περίληψη της Διακήρυξης θα σταλεί: 
   Για δημοσίευση:  

 Σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή  εφημερίδα της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
 Σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
Για ανάρτηση: 

 Στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
H Διακήρυξη θα σταλεί: 
Για ανάρτηση: 
 Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης: www.pamth.gov.gr. 
 Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου: www.peevrou.eu 
 

mailto:promithies.evrou@pamth.gov.gr
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Για τοιχοκόλληση: 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας) 
 Στο Επιμελητήριο Έβρου 

 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Α). ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για τα είδη       
                   ένδυσης μόνο ή για τα είδη υπόδησης, καθώς και για τα δύο είδη της παραγράφου              
                   Α & Β 

2. Η  Προσφορά  υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τοποθετούνται εντός σφραγισμένου φακέλου επί 

του οποίου θα γράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ) και οι ενδείξεις: 

-  «Προσφορά για την προμήθεια, ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και  
     υπόδησης ) για τους υπαλλήλους του πρώην Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού  
     της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της ΠΑ.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» 

       - Διακήρυξη 01/2013 
       - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20 Μαρτίου 2013 
       - Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο 

4. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί ξεχωριστά για τα είδη ένδυσης και υπόδησης όταν 
δοθεί προσφορά και για τα δύο είδη, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς όταν 
δοθεί ενιαία και για τα δύο είδη (το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως με και χωρίς ΦΠΑ), θα τοποθετηθεί εντός σφραγισμένου  
ξεχωριστού φακέλου που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και θα 
τοποθετηθεί εντός του κυρίου φακέλου επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς . 

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

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η     
          προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
     7.   Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
          απαράδεκτες.   
     8.  Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
     α.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε       
           ισχύει, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  στην οποία θα δηλώνεται  
           ότι ο υποψήφιος: 

- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007. 

       -   δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2  
            καταστάσεις, του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους της  
     περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. 
- τα  παραπάνω είδη  θα είναι σύμφωνα με  τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
      υπ’ αριθμ. 2040831/14806/0022/1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
- έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι            
     παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της     
     Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της  
     υπαναχώρησης της  Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του  
     διαγωνισμού, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου  συμφέροντος. 

 
B). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. 
Η κατακύρωση γίνεται με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, κατόπιν 
εισηγήσεως της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.                                    
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Η αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών καθώς και η παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής 
προστασίας, η οποία συγκροτήθηκε με διαδικασία δημόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
1057/ πρακτικό 46/20-12-2012 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της  Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, αποτελούμενη από τους  εξής  υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου:  
1. Κούκο Θεόδωρο ΔΕ Τεχν. Μηχ/γίας, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή  

  τον Ανθόπουλο Γεώργιο ΔΕ Τεχν. Μηχ/γίας, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης 
2. Πουλουκτσή Δημήτριο  ΔΕ Τεχνιτών, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων με    
     αναπληρωτή τον Σιάτρη Δημήτριο ΤΕ Μηχ/γων Ηλ/γων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης 
3. Σκεύα Γεώργιο ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων με 

αναπληρωτή τον Δαρδαμπούνη Γεώργιο ΔΕ Τεχν. Μηχ/γίας, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης    

 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
ημέρας του διαγωνισμού και θα αναφέρεται στην προσφορά. 
 

 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί σε ημερομηνίες που θα 
καθοριστούν εκ νέου από την Υπηρεσία με τους ίδιους όρους ή μερική τροποποίηση αυτών. 

 
Γ). ΠΛΗΡΩΜΗ 

     Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών της προμήθειας και τη σύνταξη  
     πρωτοκόλλου παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια επιτροπή. 
     Η δαπάνη για τα είδη ένδυσης, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4311.1421.0001. 
     Η δαπάνη για τα είδη υπόδησης, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4311.1423.0001       
     και έχουν εκδοθεί, σχετικά, Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.  
 

Δ).ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
  Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από     το     
  άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ τ.α. 150/2007). 
  Σύμφωνα με την παράγραφο 6 στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007 για το παραδεκτό της     
  άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 αυτού, απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου     
  κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της  
  προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να  
  είναι μικρότερο των 1.000€ και μεγαλύτερο των 5.000€. 
  Η πρόσβαση στα δικαιολογητικά των συμμετασχόντων ορίζεται σε τρείς εργάσιμες ημέρες    
  από την ανακοίνωση της απόφασης στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.  

 
Ε).ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα ματαίωσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.    
 στ του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150), χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται  
 αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των διαγωνιζομένων. 

  Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 
 1). Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω  

    διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το  
    υλικό. 

 2). Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
 

ΣΤ). ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 1.  Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η    
      προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή, μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος  
      του όποιου  η προσφορά  έχει τη χαμηλότερη τιμή  

             2. Τα έξοδα της δημοσίευσης του σχετικού διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναληπτικού  
                  διαγωνισμού βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, βάσει του άρθρου 46 του Ν.                  
                  3801/2009 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007. 
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3. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με  
    αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

  Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά    
  ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται ώστε να μην υπερβαίνει το 30%  
  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην     
  περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του  
  καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον  
  προμηθευτή. Η υπηρεσία δια τηρεί το δικαίωμα της προαιρέσεως βάσει του άρθρου 21 του  
  Π.Δ. 118/2009 για την ως άνω προμήθεια. 

4. Τα προς προμήθεια είδη  θα παραδοθούν εφ άπαξ εντός (20) είκοσι ημερών από την   
    ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει, με σχετικό     
    αποδεικτικό, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής    
    Ενότητας Έβρου), Ι. Δραγούμη 1- Αλεξανδρούπολη. 

 
Ζ). ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί θα πρέπει να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών, από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης, για την υπογραφή της Σύμβασης  
προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδησης των υπαλλήλων του πρώην Μηχανικού Εξοπλισμού της 
Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                     
                                                       Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ 
 
 
 
                    
 
                                                                          Παύλος Δαμιανίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ 

Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης) για υπαλλήλους του 
πρώην Μηχανολογικού Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Έβρου 
………………. € ΜΕ Φ.Π.Α 

 
 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις ……………………… 2013 ημέρα ……………….., οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση: 
1.Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ) (ΑΦΜ: 997687965,   
   ΔΟΥ: Κομοτηνής) που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 και  
   εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου,  
   κ. Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ. Χ279855, και 
2.Η εταιρεία «…………………….............» (ΑΦΜ: ......................, ΔΟΥ: .......................) που εδρεύει  
   στην ..................................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ............................., κάτοχο του  
   υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ: ..............................,   
   και έχοντας υπόψη: 
- Την αριθμ.953/πρακτικό42/23-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 

 Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.  
-  Την αριθμ. /πρακτικό 1057/πρακτικό 46/20-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 

Μακεδονίας   Θράκης περί  εγκρίσεως όρων διακήρυξης και επιτροπών του διαγωνισμού. 
 -  Τις αριθ.πρωτ. 4361/29-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΠΔ7ΛΒ-92Δ)  και 4363/29-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΠΔ7ΛΒ-ΥΙΕ)   
    Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμούς καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων & πληρωμών         
    της ΥΔΕ, 3220 και 3219, αντίστοιχα,  
    (Θα  εκδοθούν νέες, με την κατάρτιση και έγκριση  προϋπολογισμού 2013) 
 
    Ο πρώτος αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο  την προμήθεια των παρακάτω ειδών:  
     Α΄ «ΕΝΔΥΣΗΣ» 

α΄ Χειμερινά 
1. Είκοσι (20)σακάκια τύπου τζάκετ από ύφασμα. 
2. Σαράντα (40) παντελόνια υφασμάτινα 75/25 τύπου BARATHEA 
3. Σαράντα (40) πουλόβερ μάλλινα με μανίκια τύπου ζιβάγκο ή V βάρους 500  
    γραμ. 
4.Σαράντα (40) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρμα, αδιάβροχα με εσωτερική  
    επένδυση φανέλα. 
5. Είκοσι (20) πηλίκια.  
 
β΄ Θερινά                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Σαράντα (40) παντελόνια υφασμάτινα τερυλέν από ύφασμα 55/45 τύπου    
    ΦΡΕΣΚΟ βάρους 180 γραμ. ανα τ.μ. 
2. Σαράντα (40) πουκάμισα εργασίας βαμβακερά 100% 
3. Είκοσι (20) πηλίκια από ύφασμα ή ψάθα. 
 
Στην τιμή των ………………………………………………. (…………... €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Β΄ «ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 
α΄ Χειμερινά 
1. Είκοσι (20) ζεύγη μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σόλα από κρέπ ή λάστιχο. 
β΄ Θερινά. 
1. Είκοσι (20) ζεύγη σκαρπίνια δερμάτινα ,αδιάβροχα, με σόλα ραφτή. 
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Στην τιμή των ………………………………………………. (…………... €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Τα παραπάνω είδη πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην  αριθ. 
2040831/14806/0022 (ΦΕΚ 497/Β΄/1993). 
 
Τα προς προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης, επί ποινή κηρύξεως 
έκπτωτου του προμηθευτή σε αντίθετη περίπτωση.  
Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών και την παραλαβή τους από αρμόδια 
επιτροπή  η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1057/πρακτικό 46/20-12-2012 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.    
     

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού 
διαβάσθηκαν, μονογράφησαν ανά σελίδα και υπογράφηκαν στο τέλος από τους συμβαλλόμενους. 

 
 
 
 
                                               ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 Για την  Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ                                 Για την ανάδοχο εταιρεία 
Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου 

 
 
 

Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου                            ……………………………………………….. 
 
 
 
                                                                                                     
  
                                                                      Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                     
                                                 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ 
 
 
 
                    
 
                                                                        Παύλος Δαμιανίδης 


