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ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ ΗΜ Ο Κ ΡΑ Σ Ι Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΩΛΗΝΕ ΓΙΑ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 

ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ 

ΚΙΑΣΟΤ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ   

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η  Ε Π Ι Υ Ε Ι Ρ Η  Η    

ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 58.980.00 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

ΙΚΤΩΝΙΩΝ   

 K.A.: 26.01.00.0006 

  

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ 
 
 Έρνληαο ππόςε : 

1) Σνλ N.1069/80  

2) Σν άξζξν 209 πεξί πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ ηνπ λ.3463/06 (Κ.Γ.Κ.), όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ 
ζεκάησλ». 

4) Σελ απόθαζε ΤΠ.Δ. 11389/93: "Δληαίνο θαλνληζκόο πξνκεζεηώλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο". 

5) Σεο  ππ ’ αξηζκ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΔΚ 1789/Β’ /12-11-2010) Απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο  κε ηελ νπνία εμαηξέζεθαλ από 
ηελ έληαμή ηνπο ζην ΔΠΠ νη πξνκήζεηεο ησλ εηδώλ, ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ησλ 
νπνίσλ θαηά θσδηθό αξηζκό είδνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 60.000,00 € 

6) Σηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα αγνξά ζσιήλεο ύδξεπζεο. 

7) Σελ ππ` αξηζ. 10/2015 κειέηε πεξί  Πξνκήζεηαο ζσιήλσλ ύδξεπζεο  

8) Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη εγγεγξακκέλε επαξθήο ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό 
έηνπο 2015 ηεο επηρείξεζεο.  

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ  
Σε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 θαη αλαινγηθά ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηύσλ 
ύδξεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ηθπσλίσλ (Γ.Δ.Τ.Α..) όπσο 
απηά αλαθέξνληαη ζηνλ Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό θαη   ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Μειέηεο 10/2015 ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ ΙΚΤΩΝΙΩΝ , ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ  58.980.00 € (πιένλ  ΦΠΑ 23%). 
 
Ι.  Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο: 
 
Άξζξν 1

ν 

Σόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ  
 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ (03 Γεθεκβξίνπ 2015) θαη από ώξα 10.00 πκ. έωο 10.30 πκ. 
(ώξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξώλ), ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ζηα 
γξαθεία ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ (Δζλ.Αληίζηαζεο 29, Κηάην ).   
 
Άξζξν 2° 
πκβαηηθά ζηνηρεία 
 
ηνηρεία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
 
α) Η παξνύζα Γηαθήξπμε  
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β) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο κειέηεο  
γ) Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε  
δ) Πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο  
ε) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ  
 
Άξζξν 3

 ν 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ζπληεηαγκέλε κε ηελ ίδηα 
ζεηξά θαη αξίζκεζε όπσο ην ζρέδην ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.        
Οη πξνζθνξέο ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο πξνθπξερζείζαο πξνκήζεηαο. 
 
 
Άξζξν 4 ν 
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο 
πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνκήζεηαο. Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε 
ελδηαθεξόκελνπ πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών

1
.  

 
 
Άξζξν 5

ν 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό – εθπξνζώπεζε 
 
  Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ: 
 

α.  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη -6- ην πνιύ κήλεο πξηλ από 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

β.  Τπεύζπλε δήιωζε (ηνπ Ν. 1599/1986 αξ. 8 παξ. 4) ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 
i. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά 
αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο. 

iii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 

 
γ. Τπεύζπλε δήιωζε (ηνπ Ν. 1599/1986 αξ. 8 παξ. 4) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζηελ νπνία ζα 
δειώλεη  όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ  ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 
 
δ. Σεύρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο . Με ηελ πξνζθνξά νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ 
εηδηθό ηεύρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο ζην νπνίν ζα δίδεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ηα πξνζθεξόκελα 
είδε θαη εηθνλνγξαθεκέλα έληππα ηερληθώλ ζηνηρείσλ (prospectus) ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
Όπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεύεηαη από ην ηεύρνο απηό ή ζπλνδεύεηαη από ην ηεύρνο κε αζαθείο ή 
ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο. 
 

                                                 
1
 Καηά ηελ παξ. 6 ηεο αξηζκ. 55278/53/22-11-1993 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ., ζηνλ πξόρεηξν δηαγσληζκό δελ ηζρύνπλ νη όξνη 

ηνπ αλνηθηνύ ή ηνπ θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 7, αιιά κόλνλ εθείλα ησλ παξαγξάθσλ 1 ή 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (δειαδή, απόδεημε ηεο 

εγγξαθήο ηνπ πξνκεζεπηή ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών) ή ηνπ άξζξνπ 8, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ελώζεηο 

πξνκεζεπηώλ . 
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ε . Γελ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο
2
 . 

 
  Δάλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγωληζκό κε αληηπξόζωπό ηνπο, ππνβάιινπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε, 
ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζωπνύκελνπ, από νπνηαδήπνηε 
αξκόδηα αξρή. 
 
 
Άξζξν 6

 ν 

Φάθεινο πξνζθνξάο  
 
6.1. Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά 
ζθξαγηζκέλν (θπξίσο θάθεινο), όπνπ έμσ απ' απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία 
γξάκκαηα ηα αθόινπζα: 
 
α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΗΝ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΩΛΗΝΔ ΓΙΑ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΙΑΣΟΤ». 
β. Αξηζκόο κειέηεο 10/2015. 
γ. Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
δ. Σα πιήξε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο κε ηελ ζεηξά πνπ απηά δεηνύληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε 
ηόκν ή ληνζηέ, ώζηε λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα απώιεηάο ηνπο .  
 
6.2. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Με ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά νη 
δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ πιήξε ζηνηρεία ησλ ππό πξνκήζεηα ζσιήλσλ, ηεο ππ΄ αξ. 
10/2015  κειέηεο πξνκήζεηαο. Όπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεύεηαη από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ή 
ζπλνδεύεηαη από απηά αιιά κε αζαθείο ή ειιηπείο πεξηγξαθέο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλάινγα κε 
ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο.  
 

6.3. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν - 
επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν- κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ".  Η νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζε έληππν πνπ ζα ρνξεγεζεί από ηελ 
ππεξεζία. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πεξηέρεη θαλέλα άιιν έληππν 

εθηόο από ην σο άλσ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ 

ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΟ απηνύ. 
 
6.4. Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ. ( βι.παξαγξ. 6.1.)  
 
6.5. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή ηνπο 
λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 
Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ ππνγξάθεηαη είηε από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από 
εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. 
 
6.6. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ ιόγσ ηνπ 
κεγάινπ όγθνπ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα 
θαη αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο 
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ( βι.παξαγξ. 6.1.). 
 
6.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη 

                                                 
2
 ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο, πνζνύ ίζνπ κε ην 

5% κε Φ.Π.Α. επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο, κπνξεί λα δεηεζεί ζε πξόρεηξν δηαγσληζκό, ρσξίο όκσο λα είλαη 

ππνρξεσηηθή από ην λόκν. 
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ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηήλ. H πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ 
ππάξρνπλ ζ' απηήλ δηνξζώζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ηωλ πξνζθνξώλ. 
 
6.8. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα 
νπνία ηπρόλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ ηνπο όξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί από ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη 
απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε 
όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα κόλν όηαλ 
δεηνύληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, είηε ελώπηνλ ηεο, είηε ύζηεξα από έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο. Από ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππόςε 
κόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
 
6.9. Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά 
ζθξαγηζκέλν ζε δπν αληίγξαθα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο 
ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.1. ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 
αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
 
Άξζξν 7

Ο
: 

Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ -  Αλάδεημε κεηνδόηε  
 
7.1. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 
πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  
 
7.2. Α. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή . 
 

Β. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν 
θαη ζα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, όηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε 
απνζηνιή ηνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα παξαπάλσ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όκσο όηη ηνύην 
ζα πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην δε απνδεηθηηθό απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ 
θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία. (ΔΚΠΟΣΑ Άξζξν 11 §4) 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο δελ 
πιεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, πξηλ από ηελ δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα πνπ 
παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ 
δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ καδί κε ηηο άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 
πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ θαη νη 
πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 
εθπξόζεζκα. 

 
7.3. Σν αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ πξνβαίλεη δεκόζηα ζηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο. 
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζώο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη 
δε από ην παξαπάλσ όξγαλν όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θύιιν. Ο 
θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη από ην παξαπάλσ 
όξγαλν θαη παξακέλεη ζηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 
πνπ νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξόζθιεζε. 
 
7.4. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ην παξαπάλσ όξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρώξεζε 
απηώλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζώο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππέβαιαλ ζηνλ 
δηαγσληζκό, ζε πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 
 
7.5. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ην αξκόδην όξγαλν, αθόκε θαη αλ ην ίδην είλαη 
αξκόδην θαη γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
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7.6. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθόο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνύ καδί κε ηνπο 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, παξαδίδεηαη 
ζηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Δθόζνλ ην όξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξώλ είλαη αξκόδην θαη γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ παξακέλνπλ ζ' απηό. 

 
7.7. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ απηώλ, επαλαθέξνληαη γηα όζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ 
απνδεθηέο ζην παξαπάλσ αξκόδην όξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 
ώξα πνπ νξίδεηαη από ηνλ θνξέα θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκώλ θαηά ηα αλσηέξσ. 
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Αλάδνρνο 
ηεο πξνκήζεηαο αλαθεξύζζεηαη εθείλνο πνπ πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζύκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
 
 

ε θάζε πεξίπηωζε γηα ηελ θαηαθύξωζε απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά 
πξνεγνύκελε γλώκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ 
δηαγωληζκνύ νξγάλνπ. Η απόθαζε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηόλ λα 
ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαη ε ζύκβαζε λα θαηαξηηζζεί έγθπξα, εάλ 
ζπκθσλεί θαη ν κεηνδόηεο. 
 
 
Άξζξν 8° 
Πξνζθεξόκελε ηηκή  
 

Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ (€) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθό 
ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Τπεξεζίαο. Πξνζθνξά ζε άιιν λόκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα 
ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο 
γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηεο 
πξνκήζεηαο. 

Απνθιείεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 
πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα δεηνύκελα είδε, όπσο θαη ε δαπάλε 
γηα ηηο αλαθνηλώζεηο, δεκνζηεύζεηο πεξηιήςεσλ ησλ δηαθεξύμεσλ βαξύλνπλ αλαινγηθά ηνπο 
αλαδόρνπο ηεο πξνκήζεηαο.  

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
 
Άξζξν 9° 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  
 

9.1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηξεηο (3) κήλεο από ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ηνλ ρξόλν πνπ απνδέρηεθαλ λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 
9.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ από ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
9.3. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία, πξηλ 

από ηε ιήμε ηεο θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε 
δηαθήξπμε. 

 
 
Άξζξν 10ν 
Γιώζζα ζύληαμεο ηωλ πξνζθνξώλ 
 
Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα 
έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε όια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε 
αζάθεηα ζα εξκελεύεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξελόγισζζα έγγξαθα ζα είλαη 
κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηόο από επηζπλαπηόκελα ηερληθά θπιιάδηα. 
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ΑΡΘΡΟ 11ν 
 Αληηπξνζθνξέο  
 
Όια ηα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.   
 
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπηωζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη ωο 
απαξάδεθηεο. 

 
 
 

Άξζξν 12° 
Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 
 
1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή ηεο 
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηόλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ 
ππεξεζία, κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
β) Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε 
απηόλ κόλν από πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ή απνθιείζζεθε απ' απηόλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιόγνπο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν 
ζηάδην ζηελ αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
δηαγσληζκνύ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. 
2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο, 
πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

 
Άξζξν 13

ν
  

Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο – Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
 

Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζην πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, 
εθόζνλ θξηζεί όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο  από ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

 
 

1. ηνλ(νπο)  πξνκεζεπηή(εο) ζηνλ(νπο) νπνίν(νπο) έγηλε ε θαηαθύξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

I. Σν είδνο. 
II. Σελ πνζόηεηα. 

III. Σελ ηηκή. 
IV. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά. 
V. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρόλ απνδεθηέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ όξσλ ηνύησλ. 
VI. Σα ζηνηρεία ηεο απόθαζεο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

απόθαζεο απηήο είλαη άθπξε. 
VII. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

 
2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα. 
 
3. O(νη) πξνκεζεπηήο(εο) ζηνλ(νπο) νπνίν(νπο) θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα 
πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο 
εθηέιεζεο .  
 
4. Δάλ θάπνηνο από ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ύζηεξα 
από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηνπ 
Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΣΑ. 
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Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο αξηζ. 11389/93 Τ.Α. 
(ΔΚΠΟΣΑ). 
 
 
Άξζξν 14ν 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
  Οη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενύληαη λα 
θαηαζέζνπλ πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζό ίζν κε 
ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α (αλά αλάδνρν). 
  Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρύ επί έλα ηνπιάρηζηνλ ηξίκελν κεηά ηελ ιήμε 
ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.  

Με ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί: 
 
1.- Όηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεύζεη ζα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο πξνο ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ, ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζρεδίσλ ηεο 
πξνζθνξάο θαη όηη ζα είλαη ζην ζύλνιό ηνπο από πιηθά άξηζηεο πνηόηεηαο θαη άξηζηεο 
θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα από νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζηε ζρεδίαζε, 
είηε ζηα πιηθά θαηαζθεπήο απηώλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, θαη όηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη 
γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

2.- Όηη θαηά ην ρξόλν ηεο εγγύεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα θάλεη κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνύ πνπ ζα παξνπζηάδεη βιάβε ή θζνξά 
ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ή θαθήο ζπλαξκνιόγεζεο θαζώο θαη ηελ επηζθεπή θάζε βιάβεο γεληθά 
πνπ νθείιεηαη ζε όκνηεο αηηίεο. ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα θάλεη 
ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, απηέο ζα ηηο θάλεη ε Γ.Δ.Τ.Α.. ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ζα γίλνπλ κε άιιν ηξόπν πνπ ζα απνθαζίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

 
Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη ή κεηώλεηαη (εθδίδεηαη απόθαζε κείσζεο), κεηά από αίηεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο (επηζηξέθεηαη) ή 
ηκεκαηηθήο(κεηώλεηαη)  πνζόηεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ 
απαηηήζεσλ από ηνπο δπν ζπκβαιιόκελνπο. 

Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 
 
Άξζξν 15

ν 

Παξαιαβή 
 
 Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ έηνηκσλ πξνο ιεηηνπξγία, ζα γίλεη 
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά από καθξνζθνπηθή εμέηαζε, εληόο δέθα εκεξώλ 
από ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ. 
 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ηα σο άλσ είδε ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 
ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο. 
 Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή, αθνύ απηή βεβαησζεί όηη ηα πξνο 
πξνκήζεηα πιηθά αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, θαη είλαη απνιύησο ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 
 Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηε ιήμε ηζρύνο ηεο 
ζύκβαζεο θαη ηελ  πξνζσξηλή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

 
Άξζξν 16o  
Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο -  Σόπνο & Υξόλνο παξάδνζεο  
 

Η ζύκβαζε πξνκήζεηαο ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο εμακήλνπ (6 ) από ηελ εκέξα ζύλαςήο ηεο. 
Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα πιηθά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ώξεο πξν ηνπ ηέινπο ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη αθνύ εηδνπνηήζεη ηελ ππεξεζία κία 
εκέξα πξν ηεο παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο ζα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο 
11389/93 Τ.Α. (ΔΚΠΟΣΑ). 
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Άξζξν 17ν 
Υξεκαηνδόηεζε - Σξόπνο πιεξωκήο – Κξαηήζεηο 

 
Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 44/2015 Απόθαζεο Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.. ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ  θσδηθό 

Κ.Α. 26.01.00.0006 – σιήλεο γηα αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο ηεο πόιεο ηνπ 
Κηάηνπ  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2015. 

 
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ από  ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ 
 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ηεο παξνύζεο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο (όπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνύζεο) θαη θαηόπηλ 
πξνζθόκηζεο ηηκνινγίνπ θαη ησλ απνδεηθηηθώλ εμνθιήζεσο όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη 
ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνκεζεπηνύ. 

 
Άξζξν 18° 
Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο 

 
Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 
 
 
Άξζξν 19

 ν 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από ηα Γξαθεία ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α..  (ηει. 27240 26490)  ηα θάησζη ηεύρε : 
Μειέηε 10/2015 : 

1. Γηαθήξπμε 
2. Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο 
3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
4. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ   
5. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
Σν θόζηνο παξαιαβήο ησλ ηεπρώλ αλέξρεηαη ζηα 10 επξώ (θόζηνο αλαπαξαγσγήο ησλ 
αληηγξάθσλ).  
Η ρνξήγεζε ησλ ηεπρώλ ζα γίλεηαη κέρξη θαη ηελ παξακνλή ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη κέρξη θαη  
ηελ  (2 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 10.00 π.κ). (κηα πιήξε εκέξα από ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.  
Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία κπνξνύλ, επίζεο, λα δεηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, επηβαξπλόκελνη 
θαη κε ην θόζηνο απηήο θαη ρσξίο θακηά επζύλε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ γηα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο 
ζηελ παξαιαβή. 
 
 
Άξζξν 20

 ν 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «ΗΜΔΡΗΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ» θαη λα 

αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
 
Άξζξν 21

 ν 

Γηάθνξεο ξπζκίζεηο- Δηδηθνί όξνη 
 
Η Γ.Δ.Τ.Α. δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό. Δθόζνλ θξηζεί ζθόπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδόηεο 
ππνρξενύηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ 
 
Ο ή νη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείινπλ πξηλ  ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο  λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γ.Δ.Τ.Α. ηα πξσηόηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
απνδεηθλύνπλ όηη :   

i.  Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο (απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ). 

ii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
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iii. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

iv. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ηνπ 
απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην εγγξάθνπ πξνζθνκίδεηαη γηα 

ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο ή ηνπο δηνηθνύληεο απηήλ. (2854/1997 Σσμβούλιο Της 

Επικρατείας & 667/2000 ΝΣτΚ) 
 

ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν θαηά 
ζεηξά κεηνδνζίαο πξνκεζεπηή. 
 
 

Δγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 61/2015 απόθαζε Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. ΙΚΤΩΝΙΩΝ 

 
 
 

 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ. . 

       ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.  
 
 
 
 

                    ΠΤΡΙΓΩΝ Π. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 
 

 

 

 

             


