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ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  2/2016 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     Ίδηνη πφξνη ΓΔΤΑΛ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 57.500,00 € ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ, θ. Γεκήηξηνο Αθξηψηεο, έρνληαο ππ’ φςε: 
Α/. Σελ ππ’ αξίζκ. 71/2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ κε ΑΓΑ: 7Φ1ΝΟΚΠΛ-Κ9Ο 
Β/. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΛ έηνπο 2016  
Γ/. Σηο δηαηάμεηο : 

1) Σνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ-191 Α’) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη 
Απνρεηεχζεσο». 

2) Σνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114Α) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
3) Σεο Τ.Α.11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) 
4) Σελ Τ.Α. : 35130/793/ΦΔΚ 1291Β/11-8-2010 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην φξην γηα ηε 

δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη ζε 60.000,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α.). 
5) Σνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
6) Σνπ Ν.3548/07 γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν. 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ με κπιηήπιο 
ανάθεζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή επί ηος ζςνόλος ηηρ ππομήθειαρ, -κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο- γηα ηελ «Ππομήθεια 
εξοπλιζμού σλωπίωζηρ», πξνυπνινγηζκνχ 57.500,00 €, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ παξαθάησ πιηθψλ: 
 
 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα 

1 
Γνζνκεηξηθή αληιία ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 
ςεθηαθή ειεθηξνκαγλεηηθή 

1ν ηεκ 55 

2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 

3 Ηιεθηξφδηα κέηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ 3ν ηεκ 5 

4 
Μεκβξάλεο γηα ειεθηξφδηα κέηξεζεο 
Τπνιεηκκαηηθνχ Υιψξηνπ 

4ν ηεκ 10 

5 
Ηιεθηξνιχηεο γηα ειεθηξφδηα κέηξεζεο  
Τπνιεηκκαηηθνχ Υιψξηνπ 

5ν ηεκ 10 

6 
Φίιηξα δηήζεζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία κέηξεζεο 
ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ 

6ν ηεκ 10 
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Άπθπο 1ο – ςμβαηικά ηοισεία  
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, είλαη: 

α) Σερληθή Έθζεζε 
β)  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
γ)  Σηκνιφγην θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζηε ζχκβαζε, θαηά  
ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α)  Η παξνχζα Γηαθήξπμε 
β)  Σερληθή Έθζεζε 
γ)  πγγξαθή ππνρξεψζεσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
δ)  Σηκνιφγην θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
ε)  Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 
Άπθπο 2ο – Πποϋπολογιζμόρ, Υπημαηοδόηηζη ηηρ Ππομήθειαρ 

α)  Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζηηο 57.500,00 € ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 
β)  Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΛ  

Κ.Α.: 12.06.010.04 (8.400,00 €), Κ.Α.: 12.06.010.12 (10.600,00 €), Κ.Α.: 12.06.010.06 (9.600,00 €), 
Κ.Α.: 12.06.010.09 (10.600,00 €), Κ.Α.: 12.06.010.10 (7.500,00 €), Κ.Α.: 12.06.010.08 (3.300,00 €), 
Κ.Α.: 12.06.010.07 (2.200,00 €) θαη Κ.Α.: 12.06.010.05 (5.300,00 €). 
 
Άπθπο 3ο – Γεκηοί ζηον διαγωνιζμό 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

1. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο 
2. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 
3. πλεηαηξηζκνί 
4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ (εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α)  

 
Άπθπο 4ο – Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό 
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ ίζνπ κε ην 2% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α.. Πνζφ εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 1.150,00 επξψ). 

2.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη 
(6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 
α) Να αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
β) Να δειψλνπλ φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

 δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

 δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 
ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, 

 είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (A΄75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ: 

 φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη 
λφκσλ, θαζψο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα. 

 φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε, είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, 
εγθεθξηκέλα θαη θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

 φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη φηη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο 
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο. 



Άπθπο 5ο – Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 
1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Μπηηιήλε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 1νο φξνθνο, ζηηο 15/4/2016, 
ημέπα Παπαζκεςή, κε ψξα έλαξμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 11:00 π.κ. θαη ψξα 
ιήμεο ηελ 11:30 π.κ. 

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απεπζείαο ζηε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή απνζηέιινληαη 
ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

α)Η απεπζείαο ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
β)Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, πξέπεη λα γίλεη 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ψξα ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ 
πξσηνθνιινχληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑΛ. 

3.  Οη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ΓΔΤΑΛ ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξηλ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζζνχλ. 
 
Άπθπο 6ο – Υπονική Ιζσύρ πποζθοπών 
Οη πξνζθνξέο γηα φζνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο θαη δελ απνθιείζζεθαλ απφ ηε δεκνπξαζία 
ζεσξνχληαη φηη ηζρχνπλ γηα έλα ηξίκελν απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Καηά ην δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πξνζθνξέο ε ΓΔΤΑΛ κπνξεί λα θαιέζεη νπνηνδήπνηε 
δηαγσληζζέληα γηα λα ππνγξάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο, κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
Ο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα επηδεηήζεη ηελ 
αθχξσζε απηήο ή  νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ πξνεξρφκελε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 
Η ΓΔΤΑΛ κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, λα δεηήζεη παξάηαζε 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο.    
 
Άπθπο 7ο – Φάκελορ Πποζθοπάρ 
Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 
Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο 
θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

1.  Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
2.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
3.  Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο. 
4.  Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
5. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ, θαμ, 

θηλεηφ ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θηι.) 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο 
ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 

1.  Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 
2. ε ππνθάθειν ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ 
πξνζθνξάο. ηνλ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα δεηνχκελα – 
αλαθεξφκελα ζηνηρεία ζην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ». 

3. ε ζθπαγιζμένο ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ, θαζψο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ 
πξνζθνξάο. 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Δηδηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 
ππνγξάθνληαη θαη ζα ζθξαγίδνληαη (ζην πεξηζψξην θάζε ζειίδαο) κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ 
πξνζθέξνληνο φιεο νη ζειίδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  
Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο 



απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο 
δίλνληαη κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
 
Άπθπο 8ο – Σιμέρ πποζθοπών – Δπιβαπύνζειρ μειοδοηών 

1.  Οη ηηκέο αλά είδνο ζα δνζνχλ αλαιπηηθά ζην έληππν ηεο Τπεξεζίαο «ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζα αλαγξάθνληαη: 
ΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ε ηηκή κνλάδνο αλά είδνο (νινγξάθσο & αξηζκεηηθψο)  & ρσξίο Φ.Π.Α. 
ΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 ε ηηκή κνλάδνο αλά είδνο ρσξίο Φ.Π.Α 
 ε δαπάλε αλά είδνο 
 ε ζπλνιηθή δαπάλε φισλ ησλ πνζνηήησλ, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 ν Φ.Π.Α.  
 ε ζπλνιηθή δαπάλε 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε - € - θαη κέρξη δχν δεθαδηθά. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή 
ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.  ηελ ηηκή πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο δεκνζίεπζεο θαη ηπρφλ επαλαιήςεσλ 
ηεο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ (κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζήο ηνπο) ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε.    

3.  Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
ε πεξίπησζε αξηζκεηηθνχ ιάζνπο ζην γηλφκελν ή ζηελ άζξνηζε ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή 
κνλάδνο. 

4.  Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο 
αλά είδνο, νκάδα ή ζπλνιηθά.  

5.  Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   
 
Άπθπο 9ο –Γιεξαγωγή Γιαγωνιζμού 
Α. Παπαλαβή πποζθοπών 

1.  Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηελ εκέξα θαη ψξα 
δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξαιακβάλεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο. 

2.  Οη πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαηαηίζεληαη 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ σο 
αθνινχζσο: 

I. Απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία ζε πεξίπησζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο. 
II. Απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ θαη ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή 

απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν εθνδηαζκέλν κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
III. Απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ πλεηαηξηζκψλ ή απφ άιιν 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν εθνδηαζκέλν κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
IV. ε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ είηε απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο είηε απφ θνηλφ 

εθπξφζσπν ηνπο δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 
Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα εθπξνζσπεζνχλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ελ 
γέλεη δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ νη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
Β. Αποζθπάγιζη πποζθοπών 

1.  Μεηά ηελ πάξνδν ηεο θαζνξηζκέλεο ψξαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ν πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο απηψλ θαη θαηαγξάθεηαη απηφ ζην 
πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία 
γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

2.  Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αξηζκνχληαη θαη κνλνγξαθνχληαη 
εμσηεξηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ νη θπξίσο θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηε 
ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. 
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή, κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη αξηζκνχληαη κε ηνλ ίδην αξηζκφ θαη κνλνγξαθνχληαη απφ 
ηελ επηηξνπή, νη δχν ππνθάθεινη πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηφλ. Αθνινχζσο κνλνγξαθνχληαη απφ ηελ 



επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξαθνχληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ ππνθαθέινπ 
κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαηά θχιιν θαη θπιινκεηξνχληαη απφ ηελ 
επηηξνπή. 

β) Αθνινπζεί ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο  ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ν 
έιεγρνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο (ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηνπο αλ είλαη ζχκθσλν κε 
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο). Μεηά ηνλ έιεγρν ε επηηξνπή απνθαζίδεη γηα θάζε 
δηαγσληδφκελν αλ έρνπλ ηεξεζεί νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη αλ ηα 
πξνζθεξφκελα πιηθά αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη απνθιείεη 
φζνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηα ηππηθά 
δηθαηνινγεηηθά ή ε πξνζθνξά ηνπο παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο.     
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ & 
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο (εηδνπνίεζε κε fax), 
αλαθνηλψλεηαη πνηνη έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο 
επηηξνπήο. Ο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζηξέθεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο πνπ απνθιείνληαη ζην ζηάδην απηφ, εθφζνλ απηνί δειψζνπλ φηη δελ πξνηίζεληαη 
λα ππνβάιινπλ έλζηαζε. 

γ) Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ παξαπάλσ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΛ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή 
ηνπο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε λέα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία θαινχληαη νη δηαγσληδφκελνη 
(εηδνπνίεζε κε fax) πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ & κνλνγξαθεί θαηά θχιιν ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα  
ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
ζην πξαθηηθφ, ην ππνγξάθεη θαη θιείλεη, κεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ ην Γ.. ηεο 
ΓΔΤΑΛ. 

3.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΛ εγθξίλεη ή αθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ρσξίο λα 
απνθιείεηαη ε κεξηθή επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, ζε πεξίπησζε ιάζνπο 
ή παξάιεςεο ησλ Δπηηξνπψλ. 
 
Άπθπο 10ο – Δνζηάζειρ ππορ ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ, ή ηεο 
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

α.Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, 
κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ  
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΛ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε 
δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο 
δηαθήξπμεο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ «Δληαίνο Καλνληζκφο 
Πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΤΠ.Δ. 11389/93).  

β.Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ απηφλ, 
κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απ΄απηφλ ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα 
γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ 
επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Οη 
ελζηάζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδνληαη θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ, ην 
νπνίν απνθαίλεηαη ηειηθά.  

2.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νζνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν 
ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

3. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΛ θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
 
 



Άπθπο 11ο – Ανακοίνωζη Καηακύπωζηρ 
1.  ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 
α. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο 
β. Σελ πνζφηεηα 
γ. Σελ ηηκή 
δ. Σνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 
ε. Σελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο απφ ην Γ. ηεο ΓΔΤΑΛ. 
ζη. Σελ πξνζεζκία θαη ηνλ ηφπν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2.  Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο.   

3.  Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΛ. ηελ ίδηα απφθαζε ην 
Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζην επφκελν κεηνδφηε.  
     
Άπθπο 12ο – Τπογπαθή ύμβαζηρ 

1.  Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ε ζρεηηθή 
ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ πξνζθνκηζζεί ε 
πξνβιεπφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

2.  Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
α. Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 
γ. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα  
δ. Σελ ηηκή  
ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
ζη.Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. 
δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο.  
ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 
ζ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 
η)  Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 
ηα)Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. 
Ιβ) Σελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

3.  Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, 
δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

4. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

5.  Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α.Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά ην κέξνο πνπ θξίλεηαη αζήκαλην απφ ην Γ ηεο 
ΓΔΤΑΛ. 

β.Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά ή πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 
γ.Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ.Δθπιεξψζεθαλ θαη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.   
 
Άπθπο 13ο – Δγγςήζειρ 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Οη 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηε Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε.   

1.  Η εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ 
α)Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2%, επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 



β)Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
1.Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
2.Σνλ εθδφηε 
3.Σελ Δπηρείξεζε πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη 
4.Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
5.Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
6.Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 
7.Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ 
8.Σελ εκεξνκελία ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί 

έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο. 

9.Σνπο φξνπο φηη: 
Ι.Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηδήζεσο 
ΙΙ.Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε. 

ΙΙΙ.ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ 

IV.Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΛ, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
εγγχεζεο. 

γ)Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, 
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε 
(5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ 
κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 
αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. ε φζνπο απνθιείζηεθαλ απφ ην δηαγσληζκφ ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη, εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε 
ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά.    
 

2. Η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηων όπων ηηρ ζύμβαζηρ  
α) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. 
β) Η εγγχεζε θαηαηίζεληαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
γ) Η εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα:  
1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
2. Σνλ εθδφηε 
3. Σελ Δπηρείξεζε πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 
4. Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο 
5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε  
6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 
7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά 
8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 
9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΛ πνπ έρεη ζπλάςεη ηε ζχκβαζε θαη 

φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηεο απιήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ.   

11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο,  θαηά ην ρξφλν πνπ κε 
βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά, πιένλ δχν (2) κήλεο.  

12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΛ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη 
λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 



δ)Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα 
απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 
Άπθπο 14ο – Παπαλαβή 
1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ πνπ νξίδεηαη θαη 

ζπγθξνηείηαη απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΛ. 
2. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί ν πξνκεζεπηήο θαη 

δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ ζχκβαζε, ελεξγείηαη: 

 Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

 Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε. 

 Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 

 Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο 
πξνκήζεηα πιηθφ, ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο. 

3. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε 
ηεο θαη ηνλ πξνκεζεπηή.  

 
Άπθπο 15ο Πληπωμή - Κπαηήζειρ 
1. Η πιεξσκή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ. 
2. Καηά ηελ πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε ΓΔΤΑΛ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
3. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 
επηβαξχλζεηο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο. 
 
Άπθπο 16ο – Υπόνορ παπάδοζηρ – Σόπορ παπάδοζηρ 
O αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα ηκεκαηηθά θαη λα εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ο πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκφο παξαδίδεηαη ζηελ απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., κε δαπάλε (κεηαθνξά 
θαη θνξηνεθθφξησζε) ηνπ αλαδφρνπ-πξνκεζεπηή, εληφο δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία θάζε θνξά ηεο ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο. Οη παξαγγειίεο ζα δίδνληαη γξαπηά απφ 
ηελ Τπεξεζία Πξνκεζεηψλ δηά ηειενκνηνηππίαο. 
Δθ’ φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
ή ησλ ηκεκαηηθψλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ,  κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 33 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
 
Άπθπο 17ο – Γλώζζα 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί ποινή αποκλειζμού, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα. Σα έγγξαθα ησλ πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα 
απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά 
αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν 
εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά 
ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Καη’ εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα (prospectus) ησλ 
κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κπνξεί λα είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα.   
 
Άπθπο 18ο – Πληποθοπίερ 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ δεκνπξαζία, ηνλ ηξφπν θηήζεο ησλ 
εληχπσλ, θιπ απφ ηνπο σηήξε Βαζίιαξν θαη Παξαζθεπά Φηλδαλή, πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΛ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Σερληθή 
Τπεξεζία, ζηα ηειέθσλα: 22510 46755, 22510 24444 θαη fax: 22510 40121. 
Η παξνχζα, καδί κε ηα ηεχρε ηεο ΜΔΛΔΣΗ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΛ www.deyamyt.gr απφ φπνπ κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα 
ηα παξαιάβνπλ. 



ΗΜΔΙΩΗ: Καηά ηε ιήςε ησλ εληχπσλ απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΔΤΑΛ, νη ελδηαθεξφκελνη νη 
νπνίνη πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη δ/λζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε δ/λζε: deyam2@otenet.gr 
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ άκεζα –εθφζνλ απαηηεζεί- αλαθνηλψζεηο, δηεπθξηλήζεηο θιπ γηα ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
 
Άπθπο 19ο – Γημοζιόηηηα διαγωνιζμού 
Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 
1. Θα δεκνζηεπηεί ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξεί ζην Ννκφ, πέληε 

ηνπιάρηζην εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2. Θα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα ηεο ΓΔΤΑΛ. 
Δπηπιένλ, ε Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΛ (www.deyamyt.gr) 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηπρφλ επαλαιήςεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
Άπθπο 20ο – Γιαθοπέρ Γιακήπςξηρ – Νόμων 
Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ν 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α (Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ.) 
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