
 
 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          Προµήθεια δερµάτινων µπουφάν   
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ           για τους εργαζόµενους της ∆ΕΥΑΜ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ    
 
      ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:  11.700  € 
 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ  

 

  Η ∆ΕΥΑΜ προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτού, προκειµένου να προµηθευτεί µπουφάν δερµάτινα 
για το προσωπικό της ∆ΕΥΑΜ, (βάσει του άρθρου 10 της διετούς επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 
εργαζοµένων της ∆ΕΥΑΜ του 2009, η οποία παραπέµπει στο άρθρο 8, παραγρ.2 της από 21-
6-84 Σ.Σ.Ε. των ΟΤΑ-ΦΕΚ 446/Β/4-7-84, του Κανονισµού ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης της 
∆ΕΥΑΜ παραγρ. 6 άρθρο 15,  και παραγρ. 4 άρθρο 17, και του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως 
έργων και προµηθειών ΟΤΑ»), προϋπολογιζόµενης δαπάνης 11.700 € πλέον Φ.Π.Α.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο του Προέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. που βρίσκεται επί 
της Ελ.Βενιζέλου 13-17, και στον 1ο όροφο στη Μυτιλήνη. Η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα θα 
ορισθούν µε απόφαση του Προέδρου της ∆ΕΥΑΜ που έγκαιρα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ∆ΕΥΑΜ www.deyamyt.gr  και θα διατίθενται από τα γραφεία της ∆ΕΥΑΜ µαζί µε τη 
µελέτη και τις ίδιες µέρες και ώρες. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 
Συνοπτική περιγραφή της προµήθειας 

Με την προµήθεια αυτή προβλέπεται η αγορά από την ∆.Ε.Υ.Α.Μ. δερµάτινων µπουφάν:  
Αναλυτικότερα η προµήθεια περιλαµβάνει: 
Πενήντα πέντε (55) δερµάτινα µπουφάν ανδρικά από µοσχάρι  . 
∆έκα (10) µπουφάν  δερµάτινα γυναικεία από µοσχάρι  . 
Η προσφορά θα ισχύει και σε περίπτωση αυξοµείωσης της ποσότητας κατά 10%. 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τεύχη δηµοπράτησης 
 Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας 
κατά σειρά ισχύος είναι:  α) η παρούσα προκήρυξη, β) η συγγραφή υποχρεώσεων, γ) το 
τιµολόγιο προσφοράς  και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, δ) η τεχνική περιγραφή.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
Προϋπολογισµός δαπάνης 

 Ο προϋπολογισµός δαπάνης των πιο πάνω αναφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε  τη Σ.Σ.Ε. της 
∆ΕΥΑΜ, και τον προϋπολογισµό της είναι ένδεκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (11.700 €), στο 
ποσό αυτό δε συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., και βαρύνει τις πιστώσεις των οικείων κωδικών 
του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΜ του 2010, οι οποίες έχουν προβλεφθεί.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τόπος και χρόνος παράδοσης της προµήθειας 

Τα πιο πάνω είδη στο σύνολο τους θα παραδοθούν σε είκοσι (20) µέρες από την µέρα 
υπογραφής σύµβασης στον τόπο που η ∆ΕΥΑΜ θα ορίσει και χωρίς δική της επιβάρυνση 
µεταφορικών.  
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 
Εγγυήσεις 

 Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επί του 
ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και δίδεται µε 
ισόποσο γραµµατίο του Τ.Π.κ.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η του 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο. 
 Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται σε ποσοστό 5% του συµβατικού 
προϋπολογισµού της προµήθειας.  
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 Της διακηρύξεως αυτής και της µελέτης µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι 
στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ΕΥΑΜ, 1ος όροφος, όλες  τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. Περίληψη αυτής θα δηµοσιευθεί όπως ορίζει η παραγρ. 5 του άρθρου 15 του Π.∆. 
28/1980 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΜ, www.deyamyt.gr  
 

ΑΡΘΡΟ  8ο 
Προσόντα και δικαιολογητικά συµετοχής – Υποβολή προσφορών  

 Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες του υπό προµήθεια 
είδους. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως 
ενήµερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η 
επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα 
συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 
 
 Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: 
 
Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ 
 Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί  ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα 
υπάρχουν: 
 
α) Εγγυητική επιστολή  συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 

παρούσας. 
β) Εξουσιοδότηση ορίζουσα αντιπρόσωπο του προµηθευτή, για την συνεννόηση, σε 

περίπτωση αναθέσεως της προµήθειας. 



γ) Σφραγισµένος φάκελος µε την κυρίως προσφορά. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζόµενου σ’ 

αυτό. 
ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  

στ Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και 
συµφωνιών αυτής της διακηρύξεως και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι 
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του 
σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. . 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παραδόσεως όλης της προµήθειας. 
 

 Εφ’ όσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η 
προσφορά θεωρείται ελλειπής και δεν λαµβάνεται υπόψη επιστρέφεται δε στην περίπτωση 
αυτή, χωρίς να ανοιγεί, ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 
 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι 
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, σύµφωνα δε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 24 
του Ν. 1832/89. Οι  Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους 
Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 
τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 
Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ 
 Στον εσωτερικό φάκελο θα είναι η προσφορά του διαγωνιζόµενου συµπληρωµένη σε 
έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. 
 Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφεροµένων ειδών η µεταφορά 
αυτών και η παράδοση στα γραφεία της ∆ΕΥΑΜ ή όπου η ∆ΕΥΑΜ προτείνει. Ο προµηθευτής 
στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε τις δαπάνες 
δηµοσιεύσεως περιλήψεως της και διακηρύξεως του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, 
πάντα τα έξοδα µέχρι παραδόσεως της προµήθειας, και λοιπά έξοδα της προµήθειας εκτός του 
Φ.Π.Α.  
 Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο, αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.  
Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόµενες τιµές. 

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου 
θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε 
κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.   
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο 
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµών της 
∆ΕΥΑΜ (αριθ. 14/10 Α.∆.Σ.) µέσω του πρωτοκόλλου της ∆ΕΥΑΜ, που συνεδριάζει δηµόσια 
µέχρι την οριζόµενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει η απόφαση Προέδρου της 
∆ΕΥΑΜ, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας. 
 Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόµενο νόµιµη 
επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δηµοπρασίας ο ίδιος 
αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς τη 
σύγχρονη κατάθεση πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και του από το λόγο 
αυτό απαράδεκτο αυτής (προσφοράς). 



 Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευοµένης για 
οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής µεταγενεστέρας προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του 
διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της 
αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η 
συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά 
επιδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόµενα έγγραφα, περιληπτικά 
µεν αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως 
παρουσία των παρισταµένων. 
 Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος, 
αναγράφεται δε σ’ αυτό ο αυτός αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
µυστική. 
 Η επιτροπή µυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθησοµένους. 
 Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και ανακοινώνονται τα 
ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. 
Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία της ∆ΕΥΑΜ και σε χρόνο όχι 
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή 
της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι 
προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/80 κυρώσεις. 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθηµερόν στο πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΜ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο 
Ανακήρυξη µειοδότη 

 Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη µικρότερη τιµή, µετά 
από οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής και κατακυρώνεται µε απόφαση του Προέδρου της 
∆ΕΥΑΜ. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ 
τους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο 
Ενστάσεις 

 Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που 
έκανε το διαγωνισµό, µέχρι και την εποµένη εργασίµη ηµέρα από της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στη ∆ΕΥΑΜ, πρωτοκολλείται και αυθηµερόν 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το το διαγωνισµό. Τα πρακτικά του διαγωνισµού 
µετά  των τυχόν ενστάσεων, επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αποστέλλεται στην Περιφέρεια για επικύρωση.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της προµήθειας 

 Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος  θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα 
είδη είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του τιµολογίου και ότι έχουν 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπει η παρούσα προµήθεια και είναι 
απαλλαγµένα ελαττωµάτων ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 
η ∆ΕΥΑΜ τα προορίζει. 
 Επιφυλασσοµένων των λοιπών δικαιωµάτων της ∆ΕΥΑΜ για την περίπτωση 
παραβιάσεως των παραπάνω διαβεβαιώσεων του προµηθευτή, ο τελευταίος θα έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της ∆ΕΥΑΜ κάθε είδος που προµήθευσε, 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου ήθελε συντρέξει διαπίστωση παραβιάσεως των παραπάνω 



διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό των υπό 
αντικατάσταση ελαττωµατικών ειδών δεν θα υπερβαίνει το 5%  της αναληφθείσης 
προµήθειας. 
 Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ελαττωµατικού ή ακατάλληλου είδους 
προµηθείας και αποστολής στη ∆ΕΥΑΜ του νέου είδους σε αντικατάσταση του ελαττωµατικού 
ή ακατάλληλου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ  13ο 
Έξοδα δηµοσίευσης  

 Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του 
διαγωνισµού αρχικού και ενδεχόµενα επαναληπτικού, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα 
απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η 
δηµοπρασία. 
 Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, 
εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων εκτός του Φ.Π.Α.  
 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/80 όπως 
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1416/84 και του από 17-5/15-6-1959 Β.∆. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  14ο 
Τρόπος & χρόνος πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΜ δύο (2) µήνες µετά την παραλαβή του 
συνόλου των προϊόντων και του τιµολογίου. 

 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ 
 
 
           ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  

 
 


