
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία  Πύρρου 1  

Ταχ. Κώδικας: 452 21 - Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Ευάγγελος Σακκάς 
                           Ιωάννης Τσεπέλης 
Τηλέφωνο: 2651364238/232 
Fax: 2651087426 
Ηλ.  Διευθ.: e.sakkas@php.gov.gr  
                      i.tsepelis@php.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 

Προμήθεια Η/Υ Σταθμών Εργασίας και 
Εκτυπωτών στο πλαίσιο του έργου «IR2MA: 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου 
Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών 

Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» 

Κατηγορία 

Επιλέξιμης Δαπάνης 

(σύμφωνα με 

εγκεκριμένο ΤΔΕ) 

Εξοπλισμός 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
3.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων  
Aριθ. ενάριθ. Έργου: 2018ΕΠ31860017 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 133227 / 8556 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    03/09/2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

“Προμήθεια Η/Υ σταθμών εργασίας και εκτυπωτών  στο πλαίσιο του έργου: 

«IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και 

λοιπού Εξοπλισμού»” 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 3 Σεπτεμβρίου 2019 
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Σελίδα 2 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλ. Πύρρου 1 

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45221 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR213 

Τηλέφωνο 2651364238/232 

Φαξ 2651087426 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
e.sakkas@php.gov.gr 

i.tsepelis@php.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 
Σακκάς Ευάγγελος 

Τσεπέλης Ιωάννης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.php.gov.gr 

 

Στοιχεία Διενέργειας 

 

Ημερομηνία διενέργειας 13/09/2019 

Ώρα διενέργειας 10:00 π.μ. 

Τόπος Έδρα του Φορέα  

Δ/νση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1, ΤΚ 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Γραφείο - όροφος Γρ. 232 – 1ος οροφος 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ’αριθμ. 23/1831/19-07-2019 απόφασή της 
ενέκρινε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση προμήθειας του 
εξοπλισμού του Τμήματος Γ ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ «Η/Υ Σταθμοί Εργασίας και Εκτυπωτές» που συμπεριλαμβανόταν 
στον διαγωνισμό με τίτλο «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και 
Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» , ο οποίος κατέστη άγονος για το Τμήμα αυτό, βάσει 
της αριθμ. 17/1386/05-06-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός αφορά στην υλοποίηση του Παραδοτέου D4.2.1 του έργου «IR2MA - 
Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε 
Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών» το  οποίο έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg  Ελλάδα - Ιταλία 
2014‐2020» με βάση την απόφαση ένταξης A/A 898 με αρ. πρωτ. 81391 του 26/07/2018 (ΑΔΑ: 
ΨΦΣΠ465ΧΙ8-ΙΘΥ) και έχει λάβει κωδικό MIS: 5003280.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μηνα από την υπογραφή της. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Προσφορά έως και τις 13/09/2019 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης. 
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Σελίδα 3 

Στοιχεία Χρηματοδότησης 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ ΣΑΕΠ-318/6. Η 
δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με  Κ.Α. 2018ΕΠ31860017 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου  2018ΕΠ31860017). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.1.3 . 

Δημοσιότητα 

Η παρούσα ανάθεση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.php.gov.gr.  

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κ. Ευάγγελο Σακκά - κ. Ιωάννη Τσεπέλη , στο τηλ. 
26513-64238/232, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα των προμηθειών σχετικών με το 
αντικείμενο της παρούσης. 

Περιεχόμενο Προσφορών 

Η προσφορά κατατίθεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα 
σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε 
υποψηφιότητας συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή για την πρωτοκόλληση του (γρ.232) στην οποία 
θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. 

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

«Προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου 
«IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού 

Εξοπλισμού» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο ΤΚ 45221 Ιωάννινα (Γρ. 232 – 1
ος

 όροφος) 

Ημερομηνία διενέργειας: 13/09/2019 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Η προσφορά υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Προσφέρων 
θα δηλώνει: 

i. τα στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει, 
ii. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς του: 

http://www.php.gov.gr/
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Σελίδα 4 

α) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθρ. 
43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
β)  δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

γ) δεν τελεί υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 και δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, 

iii. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην Τεχνική Προσφορά είναι ακριβή. 

2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Προσφέροντα. 
3. Πιστοποιητικό φορολογικής  ενημερότητας του Προσφέροντα. 
4. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. 
5.  Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς 

(χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ. 

Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι στις 13-09-2019 και ώρα 10:00 μ.μ.. Οι προσφορές θα 
πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς 
στη διεύθυνση: Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, Πλ. Πύρου 1 Διοικητήριο 45 
221 – Ιωάννινα, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν 
στην Περιφέρεια Ηπείρου μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές. 

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές που ενώ ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, δεν έφθασαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι Προσφορές αυτές θα 
επιστρέφονται στους Υποψηφίους με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής και δαπάνη των δικαιούχων, χωρίς 
να ανοιχθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή Προσφοράς. 

Αντικείμενο προμήθειας – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια 
τριών (3) Η/Υ σταθμών εργασίας και δύο (2) εκτυπωτών με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1) H/Y Σταθμοί εργασίας (Τεμάχια 3) 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τύπος H/Y: σταθμός εργασίας (επιτραπέζιος ή επιδαπέδιος). 

 Επεξεργαστής: intel core i5, 8ης γενιάς ή αντίστοιχων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών 
επεξεργασίας και ενεργειακής κατανάλωσης. 

 Μνήμη RAM: 8GB DDR4. 

 Υποσύστημα Γραφικών: σε κάρτα επέκτασης ή ενσωματωμένο. 

 Δίσκος: 256GB SSD. 

 Οπτικό μέσο: DVD-RW. 

 Δικτύωση: Ethernet 10 / 100 / 1000. 

 Θύρες: Κατ ελάχιστο 4 USB 2.0, 4 USB 3.1, 1 Display Port, 1 HDMI, 1 universal audio jack, 1 line out 

 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64 bit. 

 Εγγύηση: 5 έτη εκ του κατασκευαστή με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη μέρα στη 
θέση εγκατάστασης του Η/Υ (Next Business Day On Site Service). 

Ο Η/Υ θα συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι καθώς και επίπεδη οθόνη με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: έγχρωμη επίπεδη LED 24’’. 

 Διάσταση διαγωνίου: τουλάχιστον 23,5’’. 

 Ανάλυση: 2560x1440. 
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 Θύρες εισόδου: κατ’ ελάχιστο 1 Display port, 1 HDMI. 

 Γωνία θέασης (οριζόντια κάθετη): 178ο/178ο. 

 Άλλα χαρακτηριστικά: βάση με ρύθμιση καθ’ ύψος, USB HUB. 

 Εγγύηση: 3 έτη εκ του κατασκευαστή. 

2) Εκτυπωτές laser Α4 (Τεμάχια 2) 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser. 

 Τύπος Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη. 

 Μέγεθος Χαρτιού: A4. 

 Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης. 

 Ταχύτητα Εκτύπωσης: Έως 38 σελ/λεπτό A4 (μονής όψης). 

 Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης: τουλάχιστον 1200x1200 dpi. 

 Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Gigabit Ethernet. 

 Τροφοδοσία Χαρτιού: Δίσκος 100 Φύλλων, Δίσκος 250 Φύλλων. 

 Μνήμη: τουλάχιστον 128 MB. 

 Οθόνη LCD. 

 Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 4000 σελ. 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά: κατ’ ελάχιστο windows 10 / 7 pro 32 και 64 bit. 

 Εγγύηση εκ του κατασκευαστή: 1 έτους. 

Παράδοση - παραλαβή ειδών: Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τον προς προμήθεια 
εξοπλισμό εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σε θέσεις εργασίας που θα του υποδειχτούν, στην 
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: 

Περιφέρεια Ηπείρου  

Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο ΤΚ 45221, Ιωάννινα 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει το 
πολύ εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την εγκατάσταση και θέση, σε πλήρη λειτουργία, του 
εξοπλισμού.  

Στην περίπτωση κατά την οποία συμβατικό είδος κρίνεται απορριπτέο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

Στην περίπτωση δε, κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, 
κρίνεται όμως από την Επιτροπή παραλειπτέο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην 
αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 

Η παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη χρήση που 
προορίζεται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι 
της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών. Επιπλέον, ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει 
μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδια χρήσης ή άλλο κατάλληλο έντυπο (και ηλεκτρονικό) υλικό με οδηγίες 
χρήσης και συντήρησης αυτών στην ελληνική γλώσσα καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, 
το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας, στην ελληνική 
γλώσσα. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι: 

 η διενέργεια από τον Προμηθευτή των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του 
εξοπλισμού μετά την εγκατάστασή του, 

 η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, την 
τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών, 

 η παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας. 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Προέλευση των ΕΙΔΩΝ και των τμημάτων που τα απαρτίζουν: Τα είδη και ο εξοπλισμός που τα 
απαρτίζουν, τα οποία θα προμηθεύσει ο ανάδοχος θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου 
/ των εργοστασίων που αναφέρονται στην προσφορά του. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στη παρούσα πρόσκληση. 

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του προκυρυσσόμενου αντικειμένου ανέρχεται σε 3.950,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη και θα γίνει από τους πόρους του έργου «IR2MA - Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία 
Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την 
Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών». 

Ο ως άνω προϋπολογισμός εμπίπτει στο ανώτερο ποσό της απευθείας ανάθεσης, άρθρο 118 ν. 4412/16. 

Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις - υποχρεώσεις προμηθευτή 

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει. 

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

6. Ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, 
αναλαμβάνει τη δέσμευση, για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, να συντηρεί και να επισκευάζει την 
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον εξοπλισμό, χωρίς οποιοδήποτε κόστος εργασιών ή 
ανταλλακτικών για το φορέα του έργου. 

7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

8. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

9. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
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οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης 
κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

11. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

         

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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