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Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
      Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
              E-mail:deyam2@otenet.gr 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών 
συγκροτημάτων αντλιοστασίου «ΥΔΑΤΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2016 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:      ΠΟΡΟΙ  ΔΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.923,44 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, κ. Ακριώτης Δημήτριος, έχοντας υπ’ όψη: 
Α/. Τις υπ’ αρίθμ.: 15/16 (ΑΔΑ: ΩΜΠΡΟΚΠΛ-Ξ4Λ) & 107/16 (ΑΔΑ: ΩΚΑΥΟΚΠΛ-5H6)  
απόφαση  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ 
Β/. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΛ έτους 2016  
Γ/. Τις διατάξεις : 
1. Του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α’) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
4. Της υπ΄ αρίθμ. Π1/3305/3-11-10 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Υπουργικής Απόφασης 

Υπουργείου Οικονομίας, Αντ. & Ναυτιλίας, που αφορά το όριο για τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού το οποίο καθορίσθηκε σε 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

5. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-07) « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

7. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου της προμήθειας, - μεταξύ 
των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης – για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών 
συγκροτημάτων ανλιοστασίου ΥΔΑΤΑ», προϋπολογισμού 50.923,00 ευρώ, χωρίς 
τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά τεύχη της μελέτης (Τεχνική Έκθεση, 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές) για 
την προμήθεια  αντλητικών συγκροτημάτων ως παρακάτω:  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α.Τ. Μον. 
Μετρ.  Ποσοτ. Τιμή Μον.  

-€- 
Δαπάνη 

-€- 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση στο Αντλιοστάσιο 
«ΥΔΑΤΑ» ενός αντλητικού συγκροτήματος 
επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθμιο, 
οριζοντίου τύπου, παροχής 150,00 Μ3/h, για 
μανομετρικό ύψος H=175 ΜΥΣ  

1 Τεμ. 3 16.974,48 50.923,44 

       
ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) 50.923,44 

Φ.Π.Α. 16%   8.147,75 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 59.071,19 
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Άρθρο 1ο – Συμβατικά Στοιχεία  
Συμβατικά στοιχεία της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της 
παρούσας διακήρυξης, είναι: 
α) Η Τεχνική Έκθεση 
β)  Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού που θα προσαρτηθούν στη σύμβαση, κατά  
σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα Διακήρυξη 
β) Η Τεχνική Έκθεση 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
ε) Η προσφορά του Αναδόχου 
 
Άρθρο 2ο – Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 
α) Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στις 50.923,44 € 
χωρίς τον Φ.Π.Α. 
β) Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ (Κ.Α.: 
12.06.000.00). 
 
Άρθρο 3ο – Δεκτοί στον διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισμοί 
4. Ενώσεις προμηθευτών (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)  
 
Άρθρο 4ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα 
εξής δικαιολογητικά: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου με το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αναλογούν   
Φ.Π.Α. Ποσό εγγυητικής επιστολής 1.018,00 ευρώ. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή 
που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία: 
α) Να αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
β) Να δηλώνουν ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
• δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, 

• είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (A΄75) όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία να 
δηλώνουν: 
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• ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και νομών, καθώς και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης και τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• ότι τα προσφερόμενα είδη, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης, εγκεκριμένα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

• ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι ο τρόπος και ο χρόνος 
παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στα 
τεύχη της μελέτης. 

 
Άρθρο 5ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, στις 10-05-2016, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης της 
παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στη Επιτροπή Διαγωνισμού ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
α) Η απευθείας υποβολή των προσφορών θα γίνει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 
β) Η αποστολή των προσφορών ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρέπει 
να γίνει τουλάχιστον μέχρι την καθορισμένη ώρα λήξης της παραλαβής των. Οι 
φάκελοι των προσφορών πρωτοκολλούνται στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ. 
3. Οι προσφορές που περιέχονται στη ΔΕΥΑΛ ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αποσφραγισθούν 
μαζί με τις άλλες κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. 
4.Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Άρθρο 6ο – Χρονική Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τη 
δημοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές η ΔΕΥΑΛ μπορεί να καλέσει 
οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας, με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή  οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη 
από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Η ΔΕΥΑΛ μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους, να ζητήσει 
παράταση ισχύος της προσφοράς τους.    
 
Άρθρο 7ο – Φάκελος Προσφοράς 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει 
ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα: 
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
3. Ο τίτλος της προμήθειας καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της περίληψης 
διακήρυξης. 
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο 
σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κτλ.) 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
2. Σε υποφάκελο τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στο εξωτερικό μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του 
κυρίως φακέλου προσφοράς. Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα συμπεριληφθούν 
όλα τα ζητούμενα – αναφερόμενα στοιχεία στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 
3. Σε σφραγισμένο υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του, καθώς και λοιπά στοιχεία 
του κυρίως φακέλου προσφοράς. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο 
περιθώριο κάθε σελίδας) με την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που 
την απαρτίζουν.  
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση όρων της 
διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από 
τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
Άρθρο 8ο – Τιμές προσφορών – Επιβαρύνσεις μειοδοτών 
1. Οι τιμές ανά είδος θα δοθούν αναλυτικά σε έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και συγκεκριμένα θα αναγράφονται: 
1. η τιμή μονάδος ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α. 
2. η δαπάνη ανά είδος 
3. η συνολική δαπάνη όλων των ποσοτήτων, χωρίς Φ.Π.Α. 
4. ο Φ.Π.Α.  
5. η συνολική δαπάνη 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € - και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε  
άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ 
τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης 
δημοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων της, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση των 
αντλητικών συγκροτημάτων σε πλήρη λειτουργία στο αντλιοστάσιο ΥΔΑΤΩΝ 
(φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και εγκατάσταση)  με τον τρόπο που αναφέρεται στα 
συμβατικά τεύχη .  
3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους στο γινόμενο ή στην άθροιση 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή μονάδος. 
4. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης ανά είδος, ομάδα ή συνολικά.  
5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.   
 
Άρθρο 9ο –Διεξαγωγή Διαγωνισμού 
Α. Παραλαβή προσφορών 
1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και 
ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους 
συμμετοχής. 
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2. Οι προσφορές που δεν έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού ως ακολούθως: 
α) Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον επιχειρηματία σε περίπτωση Ατομικής 
Επιχείρησης. 
β) Από τους διαχειριστές των Προσωπικών Εταιρειών και της Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
εφοδιασμένο με το παραστατικό εκπροσώπησης. 
γ) Από τους νόμιμους εκπροσώπους των Ανωνύμων Εταιρειών και των 
Συνεταιρισμών ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδιασμένο με το 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
δ) Σε περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης είτε από 
κοινό εκπρόσωπο τους διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκπροσωπηθούν κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών και την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισμού οι προμηθευτές που έχουν 
αποστείλει ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την προσφορά τους. 
 
Β. Αποσφράγιση προσφορών 
1. Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και 
καταγράφεται αυτό στο πρακτικό του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται 
στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται και 
μονογραφούνται εξωτερικά από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οι κυρίως 
φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την Επιτροπή, με την παρακάτω διαδικασία: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό και 
μονογραφούνται από την επιτροπή, οι δύο υποφάκελοι που περιέχονται σ' αυτόν. 
Ακολούθως μονογραφούνται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και μονογραφούνται τα περιεχόμενα του υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κατά φύλλο και φυλλομετρούνται από την επιτροπή. 
β) Ακολουθεί σε μυστική συνεδρίαση της επιτροπής  ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής & ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς (ελέγχει το 
περιεχόμενο τους αν είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης). 
Μετά τον έλεγχο η επιτροπή αποφασίζει για κάθε διαγωνιζόμενο αν έχουν τηρηθεί οι 
τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης και αν τα προσφερόμενα υλικά 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και αποκλείει όσους 
κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης για τα 
τυπικά δικαιολογητικά ή η προσφορά τους παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.     
Η επιτροπή δύναται στο στάδιο αυτό να ζητήσει διευκρινήσεις από τους 
προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών τους έπειτα από έγγραφη πρόσκληση. 
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του 
διαγωνισμού & σε δημόσια συνεδρίαση, η ημερομηνία αυτής γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους (ειδοποίηση με fax), ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί από 
τον διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής. Ο σφραγισμένος 
υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους που 
αποκλείονται στο στάδιο αυτό, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να 
υποβάλλουν ένσταση. 
γ) Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας 
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για την υποβολή τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα συνεδρίαση, στην οποία 
καλούνται οι διαγωνιζόμενοι (ειδοποίηση με fax) που δεν έχουν αποκλειστεί, 
προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών & μονογραφεί κατά 
φύλλο τις οικονομικές προσφορές. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη εκείνον που 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ανακοινώνει το αποτέλεσμα  του διαγωνισμού στους 
παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώρηση του αποτελέσματος στο 
πρακτικό, το υπογράφει και κλείνει. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ αποφασίζει για την έγκριση 
του πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας από 
οποιοδήποτε σημείο, σε περίπτωση λάθους ή παράληψης των Επιτροπών. 
 
Άρθρο 10ο – Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύμβασης 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, 
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την  ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με 
δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται 
όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΥΠ.ΕΣ. 11389/93).  
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ΄αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 
Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, το οποίο αποφαίνεται τελικά.  
 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  
3.Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ καθώς και οι 
αποφάσεις του που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη 
νομιμότητα τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Άρθρο 11ο – Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. Το προς προμήθεια είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιμή 
δ. Τον τόπο παράδοσης των υλικών 
ε. Την απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ. 
στ. Την προθεσμία και τον τόπο υπογραφής της σύμβασης. 
2. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.   
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3. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει 
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΥΑΛ. Στην ίδια απόφαση το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την κατακύρωση της 
προμήθειας στο επόμενο μειοδότη.  
     
Άρθρο 12ο – Υπογραφή Σύμβασης 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης της προμήθειας καταρτίζεται από την 
Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 
αφού προσκομισθεί η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη εγγυητική επιστολή. 
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ. Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα  
δ. Την τιμή  
ε.  Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι)  Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 
Ιβ) Την παραλαβή της προμήθειας. 
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
4.Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά το μέρος που κρίνεται 
ασήμαντο από το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.   
 
Άρθρο 13ο – Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 
Μετά την ημερομηνία εγκατάστασης και έναρξης σε λειτουργία των αντλητικών 
συγκροτημάτων αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της 
εγγύησης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Προμηθευτής 
εγγυάται την καλή λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων που θα προμηθεύσει 
στην ΔΕΥΑΛ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς  και κάθε σχετικό έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει 
την ΔΕΥΑΛ για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και ασυμφωνίας των 
λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των αντλητικών συγκροτημάτων, ακόμη 
με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτών. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της 
αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής 
λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Ο χρόνος ανταπόκρισης του 
Προμηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας είναι 48ώρες από την 
έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση. 
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Η επισκευή θα γίνεται στο αντλιοστάσιο ΥΔΑΤΑ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο 
προμηθευτής μεριμνά για τη μεταφορά του εξοπλισμού στις δικές του εγκαταστάσεις 
για την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 
Άρθρο 14ο – Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές αν δεν είναι διατυπωμένες 
στη Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.   
1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
α) Η εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
1.Την ημερομηνία έκδοσης 
2.Τον εκδότη 
3.Την Επιχείρηση προς την οποία απευθύνονται 
4.Τον αριθμό της εγγύησης 
5.Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση 
7.Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού 
8.Την ημερομηνία λήξη της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 
9.Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως 
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
IV.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ΔΕΥΑΛ, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 
εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Σε όσους αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει 
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.    
 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση κατατίθενται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 
γ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
1. Την ημερομηνία έκδοσης 
2. Τον εκδότη 
3. Την Επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται 
4. Τον αριθμό εγγύησης 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
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6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑΛ που έχει συνάψει τη 

σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.  

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,  
κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 
τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της ΔΕΥΑΛ που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης 
της εγγύησης. 

 
δ)Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  
    υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  
    συμβαλλόμενους. 
 
3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 
α) Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση κατατίθεται με την έναρξη λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων 
γ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
1.Την ημερομηνία έκδοσης 
2.Τον εκδότη 
3.Την Επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται 
4.Τον αριθμό εγγύησης 
5.Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
6.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση. 
7.Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά 
8.Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9.Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑΛ που έχει συνάψει τη 
σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.  
10.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   
11.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) 
μήνες. 
 
δ)Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της περιόδου εγγύησης, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 
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Άρθρο 15ο – Παραλαβή 
1.Η παραλαβή των αντλητικών συγκροτημάτων γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής Προμηθειών που ορίζεται και συγκροτείται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ. Κατά 
την παραλαβή καλείται να παραστεί,  εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και 
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Η παραλαβή γίνεται κατόπιν των 
ελέγχων πέραν του μακροσκοπικού, οι οποίοι ορίζονται με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης και συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
από την επιτροπή παραλαβής. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται 
μετά την ολοκλήρωση όλων από τη σύμβαση ελέγχων. 
2.Το πρωτόκολλο της προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπογράφεται από τα 
μέλη της και από τον προμηθευτή.  
   
Άρθρο 16ο Πληρωμή-Κρατήσεις 
1. Η πληρωμή των υλικών θα γίνει μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής 
από την αρμόδια επιτροπή και τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών. 
2. Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει στη ΔΕΥΑΛ τα σχετικά 
τιμολόγια και τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 
άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής της. 
 
Άρθρο 17ο – Χρόνος παράδοσης – Τόπος παράδοσης 
Τα δύο (2) αντλητικά συγκροτήματα  παραδίδονται, εγκαθίστανται και τίθενται σε 
πλήρη λειτουργία ,στο αντλιοστάσιο ΥΔΑΤΑ της ΔΕΥΑ Λέσβου στην περιοχή 
ΙΠΠΕΙΟΣ, με την δαπάνη μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης & εγκατάστασης του 
Αναδόχου, εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της 
παραγγελίας. Οι παραγγελίες θα δίδονται γραπτά από την Υπηρεσία Προμηθειών δια 
τηλεομοιοτυπίας. 
Το τρίτο αντλητικό συγκρότημα παραδίδεται, εγκαθίσταται και τίθεται σε πλήρη 
λειτουργία το δεύτερο δεκαήμερο Ιανουάριο του 2017. 
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας ή των τμηματικών αντίστοιχων προθεσμιών,  μπορούν να 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 18ο – Γλώσσα 
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η 
σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών 
αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, 
μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα 
θεωρημένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Κατ’ εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των μηχανημάτων, οργάνων 
και συσκευών μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.   
 
Άρθρο 19ο – Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την δημοπρασία, τον τρόπο 
κτήσης των εντύπων, κλπ από τους κ. Παρασκευά Φινδανή  κ. Γρηγόρη 
Καρακωσταντίνο , προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της 
ΔΕΥΑΛ, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Υπηρεσία Προμηθειών, στο τηλέφωνο: 
225102444-2251046755 και fax :22510 40121. 
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Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ www.deyamyt.gr από 
όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλάβουν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΛ, οι 
ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) στη δ/νση: deyam2@otenet.gr προκειμένου να λαμβάνουν 
άμεσα –εφόσον απαιτηθεί- ανακοινώσεις, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 20ο – Δημοσιότητα διαγωνισμού 
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
1. Θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στο 

Νομό, πέντε τουλάχιστο ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

2. Θα αναρτηθεί στον πίνακα της ΔΕΥΑΛ. 
Επιπλέον, η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης  θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΥΑΛ (www.deyamyt.gr) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης καθώς και τυχόν 
επαναλήψεων του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 21ο – Διαφορές Διακήρυξης – Νόμων 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο, υπερισχύει 
ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.) 
 
 
 
 
  

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 
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