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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθµό  8/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014   Ηµέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/04/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2014 
 
Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισµού «Προµήθεια υλικών απολύµανσης πόσιµου νερού».  
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ∆ΕΥΤΕΡΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος «Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισµού «Προµήθεια υλικών 
απολύµανσης πόσιµου νερού»».   
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχείρησης που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο ∆.Σ. έθεσε υπόψη του ∆.Σ. 
τα εξής: 
 
Η τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και πιο συγκεκριµένα ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος, ∆ιπλ. Χηµικός 
Πολιτικός MSc, συνέταξε την υπ’ αριθµ. 41/2014 µελέτη για την προµήθεια υλικών απολύµανσης πόσιµου 
νερού, η διακήρυξη της οποίας έχει ως ακολούθως: 
 
 

 
ΕΡΓΟ : 

 
Προµήθεια  υλικών απολύµανσης     

ποσίµου νερού 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ 

∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΛΚ8-ΜΙΝ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ   
Προκηρύσσει πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την Προµήθεια 
υλικών απολύµανσης νερού σύµφωνα µε τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 1ο Ισχύουσες διατάξεις  
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν οι διατάξεις: 

1. Tης µε αριθµ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993) 

2. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

3. Του Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 
19/01.02.1995). 

4. Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998” (ΦΕΚ Β΄ 892/11.07.2001). 

5.  Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα  . 

6. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95. 

7. Η παρούσα διακήρυξη. 

 
Άρθρο 2ο Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η ∆ιακήρυξη. 

2. Τιµολόγιο Προσφοράς. 

3. Προϋπολογισµός Προσφοράς. 

4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

6. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Άρθρο 3ο Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 18.700,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 
23%, ήτοι 23.001,00 €. 

3.2 Είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του έτους 2014 µε ΚΑ 25-05 και είναι µοναδική για αυτά τα είδη.  

3.3 Θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ∆ΕΥΑ ∆ήµου Κιλκίς 

Άρθρο 4ο Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός 

4.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει την 03 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 ηµέρα Τρίτη, µε ώρα έναρξης λήξης των 
προσφορών την 10:00π.µ.  

4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από τον Νίκο Αποστολίδη 
στο τηλέφωνο 23410 25053 και κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Τεύχη δηµοπράτησης µπορούν να 
προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι, το αργότερο πριν από µία (1) πλήρης ηµέρα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες (ώρες 08.00 – 13.00)( Τιµή: 5€). Μέσα στην ίδια προθεσµία 
µπορούν, επίσης, να ζητήσουν την αποστολή τους, επιβαρυνόµενοι και µε το κόστος αυτής και χωρίς καµιά 
ευθύνη της ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ για τυχόν καθυστερήσεις στην παραλαβή. 

4.3 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών), σύµφωνα µε την 
16/2014 απόφαση ∆.Σ. αποτελείται από τους : 

���� Νίκο Αποστολίδη,  τακτικό µέλος-Πρόεδρος 

���� Ουρανία Κασκαµανίδου,  τακτικό µέλος 

���� Χριστόφορο Κυριακίδη, τακτικό µέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 18.700,00 € + 23% ΦΠΑ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2014 ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΛΚ8-ΜΙΝ
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         και αναπληρωµατικά µέλη τους: 

���� Ιωάννη Παραγιό, τακτικό µέλος 

���� Χρήστο Γιοβανούδη, τακτικό µέλος 

���� Χρήστο Ασλανίδη, τακτικό µέλος 
 

Άρθρο 5ο ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

5.1 Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στον διαγωνισµό γίνονται : 

� Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 

� Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 

� Συνεταιρισµοί 

� Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

5.2 Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια  

� Την φερεγγυότητά τους 

� Την επαγγελµατική αξιοπιστία τους 

� Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση 

� Τις τεχνικές τους δυνατότητες 

 
5.3 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που αναφέρονται είτε στο σύνολο της, είτε µεµονωµένα για 

κάθε ένα από τα ζητούµενα είδη των υπό προµήθεια υλικών. 
 

Άρθρο 6ο Τρόπος υποβολής των προσφορών 

6.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 

6.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (τα τεχνικά φυλλάδια θα κατατεθούν όπως 
ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές). 

6.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού την ηµέρα και ώρα που θα γίνει ο 
διαγωνισµός και καθορίζονται στην § 4.1 της παρούσης διακήρυξης αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους 
µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκοµίζοντας στην περίπτωση αυτή µαζί µε 
την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

6.4 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και θα παραλαµβάνονται 
µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση 
δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά 
στοιχεία. (ΕΚΠΟΤΑ Άρθρο 11 §4) 

6.5 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

6.6 Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της 
εκπνοής της προθεσµίας, που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις 
άλλες, που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 
και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

6.7 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δυο 
αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της § 6.8 του παρόντος άρθρου. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

6.8 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

1) Την λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” µε κεφαλαία γράµµατα 

2) Τον πλήρη τίτλο της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό της προµήθειας 

3) Τον αριθµό της διακήρυξης ή της µελέτης . 

4) Το αντικείµενο της προµήθειας 

ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΛΚ8-ΜΙΝ
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5) Την ηµεροµηνία του διαγωνισµού  

6) Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 

6.9 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

6.9.1 Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσης, µε την σειρά που αυτά 
ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους. 

6.9.2 Καλά σφραγισµένο υποφάκελλο µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” όπου έξω από αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην § 6.8 της 
παρούσης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόµενου υλικού 
καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής του υλικού όπως αυτά ζητούνται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στους κυρίως φακέλους, τότε αυτοί συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”. 

6.9.3 Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”   όπου έξω αυτό αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην § 6.8 της 
παρούσης  . Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για το συγκεκριµένο 
υλικό σε ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση 
(π.χ. έξοδα δηµοσίευσης κ.λπ.) εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.10 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η δε Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει 
την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6.11 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν 
δεν αποδέχεται, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προµήθεια προϊόντων προκειµένου να αξιολογηθούν. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο 
της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
Άρθρο 7ο Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

7.1 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές µόνο οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της ζητούµενης 
ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών. 

7.2 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-ΣΜΟΥ µαζί µε την 
προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :  

7.2.1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης της 
προµήθειας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σαν εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, όπως αυτή 
καθορίζεται στο 10ο άρθρο της παρούσης διακήρυξης. 

7.2.2 ∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προµήθεια προϊόντων 
προκειµένου να αξιολογηθούν (ΕΚΠΟΤΑ  Άρθρο 12 §5). 

7.2.3 ∆ήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας το υπό προµήθεια υλικό στον 
χώρο που θα υποδείξει η  ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

7.2.4 ∆ήλωση του προµηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού έτοιµου (πλήρους) σε 
κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. 

7.2.5 ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα, νοµικό πρόσωπο, δεν λειτουργεί υπό καθεστώς 
νοµικών περιορισµών. 
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7.2.6 ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς δηµοσίου ή και από 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

7.2.7 ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

7.2.8 ∆ήλωση για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων, όσον και 
των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει 
στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από τις υπηρεσίες. 

7.2.9 ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

7.2.10 Ρητή δήλωση του διαγωνιζοµένου όπου θα αναφέρει τα σηµεία εκείνα της ∆ιακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών που δεν αποδέχεται, τόσο ο διαγωνιζόµενος, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς 
προµήθεια προϊόντων, προκειµένου να αξιολογηθούν. 

7.2.11 ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου για τα εργοστάσια που θα κατασκευάσουν τα προς προµήθεια προϊόντα, καθώς 
και για τον τόπο εγκατάστασής τους. 

7.2.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο  ή από τα εργοστάσια κατασκευής προσφερόµενων υλικών 
ανά υλικό (αριθµό τιµολογίου) , για δύο χρόνια από την ηµεροµηνία παράδοσης τους στη ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ.  

7.2.13 Βεβαίωση του εργοστασίου ή των εργοστασίων κατασκευής προσφερόµενων εφοδίων ανά υλικό (αριθµό 
τιµολογίου), ως και ότι η κατασκευή τους είναι σύµφωνη µε τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές.  

7.2.14 Πιστοποιητικό  µε το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση ορισµένων προτύπων διασφάλισης ποιότητας  
ISO,ΒS ή DIN των κατασκευαστριών εταιριών ,για όλα τα προσφερόµενα είδη ανά κατηγορία, που να 
περιλαµβάνεται και ο συγκεκριµένος υπό προµήθεια εξοπλισµός, που βασίζονται στην σχετική σειρά 
ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισµούς που εφαρµόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών 
προτύπων για την πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε 
άλλα κράτη µέλη (Π.∆ 60/2007-ΑΡ ΦΕΚ 64/2007). 

 

Τα στοιχεία από 7.2.2 έως 7.2.9 µπορούν να είναι σε ένα ενιαίο έντυπο – υπεύθυνη δήλωση. 

Εκτός από τα παραπάνω οι διαγωνιζόµενοι ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ υποβάλλουν επίσης: 

7.3 Οι Έλληνες πολίτες 

7.3.1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

7.3.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι 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. 

7.3.1.3 Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (Ασφαλιστική 
ενηµερότητα). Στην περί-πτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να 
προσκοµίσει ενηµερότητες από όλα τα ταµεία ασφάλισης, των οποίων ασφαλισµένοι εργάζονται 
µε σχέση εργασίας σε αυτόν. 

7.3.1.4 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (Φορολογική ενηµερότητα). 

Προσοχή!! Η φορολογική ενηµερότητα πρέπει να είναι θεωρηµένη όπως προβλέπεται από την 
αντίστοιχη νοµοθεσία: 

� Άρθρο 26 Ν.1882/90.        
� Α.Υ.Ο 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄), άρθρο 9 παρ. 8 αυτής όπως ισχύει µετά 
από την αντικατάστασή του από την Α.Υ.Ο. 1092634/6908-11/0016/10.11.04 (ΦΕΚ 1755/Β) 

� Έγγραφο ΥΟΟ. µε Αριθ. Πρωτ.: 1020503 /188/0006∆ ---19 Φεβρουαρίου 2008  

7.3.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

7.4 Οι Αλλοδαποί 
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7.4.1.1 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής η δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

7.4.1.2 χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 7.3.1.1 και 
7.3.1.2. 

7.4.1.3 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

7.5 Τα νοµικά πρόσωπα 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 7.3 & 7.4 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου για τους νόµιµους εκπροσώπους της εταιρείας ή τους 
διοικούντες αυτήν. (2854/1997 Συµβούλιο Της Επικρατείας & 667/2000 ΝΣτΚ) 

Οι συνεταιρισµοί 

7.5.1.1 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

7.5.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις 7.3 & 7.4 της παραγράφου αυτής. 

7.5.2 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
7.5.2.1 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

7.5.2.2 Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στους οποίους µετέχουν και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική 
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 
υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

7.5.2.3 Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 
φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

7.5.2.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφο. Για τους προµηθευτές που στην χώρα δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 

7.5.2.5 Οι παραπάνω ενώσεις προµηθευτών δικαιούνται συµµετοχής εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι : 

���� Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση 
του προσφερόµενου προϊόντος. 

���� Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της τιµής, προσφοράς. 

7.5.2.6 Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
7.4.1.2 & 7.4.1.3 του άρθρου 7 του παρόντος. 

7.5.2.7 Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή 
το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

7.5.2.8 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

7.5.2.9 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και 
στις δυο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.   
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7.6 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική η διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

7.7 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, που δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

 

Άρθρο 8ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Κατακύρωση – Σύµβαση 

Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει : 

8.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που είναι τα του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης. 

8.2 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο την τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου είδους, τις τεχνικές 
προδιαγραφές αυτού, τα σχέδια, τα προσπέκτους του οίκου κατασκευής και όποιες άλλες πληροφορίες κρίνονται 
απαραίτητες από τον διαγωνιζόµενο και οι οποίες καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

8.3 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο την οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά τρόπο που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 της διακήρυξης. 

8.4 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισµού του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης 
την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό, ή όπως προβλέπεται να αποστέλλονται µε την § 6.4 της 
παρούσας διακήρυξης. 

8.5 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρεία ή ένωση προµηθευτών 
ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στον διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι 
προσφορές που καταθέτει εκτός από µια µε την οποία θα συµµετέχει στον διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να 
συµµετέχει στον διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός 
σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή άλλο τρόπο αµοιβής. 

8.6 Αφού περάσει η ώρα της § 1 του άρθρου 4 κηρύσσεται το τέλος παράδοσης των προσφορών, αναγράφεται αυτό 
στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής 
των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά από την ώρα αυτή.     Οι προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η 
συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από την Επιτροπή η καταγραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται 
µέσα στον ανοικτό φάκελο. Οι δυο σφραγισµένοι υποφάκελοι που βρίσκονται µέσα στον κλειστό φάκελο που 
περιέχει την τεχνική & οικονοµική προσφορά παραµένουν σφραγισµένοι και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο 
αύξων αριθµός του ανοικτού φακέλου . Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών το 
αρµόδιο όργανο συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει για αυτούς 
που αποκλείονται και ανακοινώνει το αποτέλεσµα στους διαγωνιζόµενους ή ανακοινώνεται αυτό σε επόµενη 
συνεδρίαση η οποία θα ορισθεί από την επιτροπή. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του 
διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Οι 
προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό αριθµούνται και µονογράφονται 
σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα µέλη της Επιτροπής. ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους 
προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε 
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω 
διαδικασία του διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή 
επίπτωση στο διαγωνισµό. 

      Στην συνέχεια (ή σε επόµενη συνεδρίαση, ανάλογα µε την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού) αποσφραγίζεται ο 
φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό και λαµβάνουν δηµοσίως γνώση 
οι διαγωνιζόµενοι, εάν το επιθυµούν, του περιεχοµένου αυτού καθώς και των δικαιολογητικών των άλλων 
συµµετεχόντων. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται 
από τα µέλη της Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, 
παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρµόδιο για την αξιολόγηση όργανο και θα 
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γνωστοποιηθεί σ’ αυτούς µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε FAX πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον προ 
της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.  

8.7 ∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. 

8.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

8.9 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους 
που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας 
που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές, στο αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγιση αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί 
στους διαγωνιζόµενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι 
φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ’ αυτό. 

8.10 Το αρµόδιο όργανο συνεδριάζει για την αξιολόγηση των προσφορών, σε µυστική συνεδρίαση και αφού λάβει 
υπόψη του: 

���� Τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  
���� Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές 

 

Θεωρεί ως προκρίνουσες προσφορές εκείνες  που τα προσφερόµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές . Μετά την αξιολόγηση των προσφορών το αρµόδιο όργανο ειδοποιεί τους διαγωνιζόµενους και 
παρουσία αυτών ανακοινώνει το αποτέλεσµα, καθώς και αυτούς που αποκλείσθηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών, 
είτε λόγω απόκλισης της προσφοράς αυτών από ουσιώδη όρο της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών. 

8.11 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 
από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, 
οργάνου.  

8.12 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.13 Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µαζί µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή του επί των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα 
µε το άρθρο 16 της παρούσης προς το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, που αποφασίζει σχετικά, για την έγκριση του 
αποτελέσµατος του Σταδίου  της αξιολόγησης. 

Στάδιο 2 

Ο φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών και τη σχετική απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ , επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, στην Επιτροπή Αξιολόγησης, για την αποσφράγιση αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

ανακοινωθεί στους διαγωνιζόµενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού.        Μετά την αποσφράγιση των 

φακέλων των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται η αξιολόγηση,  αναδεικνύεται η οικονοµικότερη προσφορά και 

η Επιτροπή εισηγείται σχετικά προς το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο (∆.Σ. της ∆ΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ). 

8.14 Το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο (∆Σ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά 
του φακέλου της προµήθειας και την γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση – ανάθεση της προµήθειας. 

        Η απόφαση είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η 

        σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο ανάδοχος. 

8.15 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιµή 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
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ε. Την συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της 
απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

8.16 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

8.17 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 
10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 
Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

8.18 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 
του στην Ελλάδα, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλέτυπα στον αλλοδαπό 
προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε το άνοιγµα πίστωσης, 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό. 

8.19 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 της µε αριθµό 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. 

8.20 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση που 
υπογράφεται και από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη.    Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας 
και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα 
δ. Την τιµή  
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι. Τον τρόπο πληρωµής 
ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή 
ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας  
ιγ. Την παραλαβή αυτών 

8.21 Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που 
την συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή 
της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 
στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

8.22 Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δυο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

8.23 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 

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 οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συµβαλ-λόµενα µέρη και 
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από την σύµβαση.  
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Άρθρο 9ο Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

9.1 Η επιτροπή αξιολόγησης µε γνωµοδότηση της προς το ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ που αποφασίζει σχετικά, 
προτείνει: 
•••• Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για µεγαλύτερη είτε µικρότερη κατά 

ποσοστό 30% . 
•••• Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

9.2 Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

���� τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 
���� τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 
���� την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, τότε την τελική 

απόφαση λαµβάνει το ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 
 
Άρθρο 10ο Εγγυήσεις 

10.1 Εγγύηση συµµετοχής διαγωνισµού 

10.1.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 3678,93 € που αντιστοιχεί σε ποσοστά 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης. Το ποσοστό 
αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά 
υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου 
µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από 
τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από τον 
50% της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε 
15 ηµέρες, το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού σκοπιµότητας από 
τον ΕΟΜΜΕΧ. 

10.1.2 Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά  µερικών από 
αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό 
της αξίας όλων των προσφερόµενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του 
ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη , η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά 
που καλύπτονται από την εγγύηση. 

10.1.3 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω είδη αξία, µπορεί να γίνει 
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 

10.1.4 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε (5) πέντε ηµέρες 
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

10.1.5 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26ο της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

10.1.6 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

10.2.1 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς 
τον ΦΠΑ. 

10.2.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

10.2.3 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

10.2.4 Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι 
διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της 
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
εκπρόθεσµη παράδοσης, γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου. 
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10.3 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα 
υλικά που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 
χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης 
ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε 
υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για 
την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών 
καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από είκοσι 
τέσσερις  (24) µήνες και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

10.3.1 Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι δεν πληρούν 
τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν θα 
είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής µε αντικατάσταση των 
ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόµενων του υλικού να γίνει 
απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι 
υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού 
µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει 
αυτοδίκαια υπέρ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

10.3.2 Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού 
από αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προµηθευτής θα είναι 
υποχρεωµένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος και για 
την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη µε την αντικατάσταση του πιο πάνω τµήµατος. Εκτός από τις 
πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει την ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ για 
κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες. 

10.3.3 Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του δαπάνες στην 
άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 
συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Σε 
αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει η ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ αυτές σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να 
συµφωνηθεί. 

10.3.4 Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώµατα προκαλέσουν ολική ή µερική διακοπή της λειτουργίας του υλικού και 
αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, ο προµηθευτής 
θα είναι υποχρεωµένος επιπρόσθετα µε τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στη 
∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προµηθευτή το 
ποσό των πενήντα (50) ευρώ για κάθε µέρα καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Η ρήτρα 
αυτή θα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και το σύνολο της θα εκπίπτει από την εγγύηση. 

10.3.5 Αυτοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο 
που θα αντιµετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και 
επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόµη και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

10.4 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

10.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 
λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται σε 2-5% της συνολικής συµβατικής αξίας. Η εγγύηση 
αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) 
µήνες. 

10.6 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
ΕΟΚ και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική. 

10.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο επί δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της 
εκτέλεσης της προµήθειας που ζητάει η διακήρυξη. 

10.8 Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση 
συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 
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β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό περιπτώσεις κατάπτωσης της 
εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που 
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

 

Άρθρο 11ο Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών 
Η τιµή θα δίνεται κατά τεµάχιο σε ευρώ για παράδοση του εµπορεύµατος ελευθέρου σε χώρο που θα καθορίσει η 
∆ΕΥΑ . 

11.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή 
εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σ’ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

11.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για 
ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση 
του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 

11.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κρατήσεις και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση, ως και την δαπάνη δηµοσίευσης της 
παρούσης. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από τον Νόµο, βαρύνει την ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

 

Άρθρο 12ο Ισχύς Προσφορών  
12.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αλλαγή της 

ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του 
διαγωνισµού λόγω του χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση των προσφορών (προσκόµιση δείγµατος, 
επιδείξεις κ.λπ) 

12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ µπορεί, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν το δικαίωµα για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν από 
την λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µηνών κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους 
διαγωνιζόµενους. Μετά την λήψη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί και ο ανάδοχος για τη 
συνέχιση του διαγωνισµού. 

 

Άρθρο 13ο Προέλευση των προσφερόµενων υλικών 

13.1 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν µε την προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των 
υλικών που προσφέρουν. 

13.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα 
προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  

13.3 Μετά την υπογραφή της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά 
και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του αρµοδίου 
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

13.4 Εφόσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο, η αλλαγή του εργοστασίου γίνεται υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή µε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης 
επαρχιακής βιοµηχανίας (ΠΕΒ) µε το αρχικό. Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας µπορεί να εγκριθεί η 
αλλαγή του εργοστασίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µε άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται 
σε περιοχή µε χαµηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. 

13.5 Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο, άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη 
κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου από την 
σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 14ο Ασφάλιση του εµπορεύµατος 
Τα υπό προµήθεια υλικά θα ασφαλιστούν µε µέριµνα του προµηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για 
κάθε είδους κίνδυνο, µεταφοράς, συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, προσκρούσεων, ανατροπής, καθιζήσεως οδών, 
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κατάρρευση γεφυρών, σηράγγων, έκρηξης λεβήτων, πυρκαγιάς, µερικής κλοπής ή ολικής, στάσεων πολέµου κ.λπ. 
µέχρι την ηµέρα παράδοσης πλήρως του υλικού σε λειτουργία στην ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  . 

 

Άρθρο 15ο Προσκόµιση δείγµατος 
Η επιτροπή ζητεί επί ποινή αποκλεισµού την προσκόµιση δειγµάτων όπως αυτά ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού  σύµφωνα µε το άρθρο 6.4. 
 

Άρθρο 16ο Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ 
αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
16.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο 

µισό του χρονικού διαστήµατος από την 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 ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της 
διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: 

Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού κατά 
χρονικό διάστηµα 20 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται 
η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

16.2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και 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. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
που αποφαίνεται τελικά. 

16.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις του ∆.Σ.της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην 
αρµόδια υπηρεσία κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

16.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 17ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
 Οι οικονοµικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα είναι γραµµένα στην Ελληνική γλώσσα.  
 Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραµµένες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης µελέτης, 
θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, και οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείµενα του φακέλου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα και σε ισχύ. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε 
ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα και νοµίµως 
µεταφρασµένα στην Ελληνική 

 

Άρθρο 18ο Χρόνος παράδοσης 
18.1 Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας θα ολοκληρωθεί µέσα σε ένα έτος σε σταδιακές παραδόσεις ανάλογα 

µε τις ανάγκες της υπηρεσίας . Οι σταδιακές παραδόσεις θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο µε έγγραφο από την 
υπηρεσία και θα πρέπει να εκτελεσθούν µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κοινοποίησης   .  

18.2 Η παράδοση θα είναι τµηµατική ως προς την ποσότητα ή τα είδη. 

18.3 Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω προµήθειας -εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας- ο 
προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς δυο στα εκατό (2%) για την πρώτη εβδοµάδα 
καθυστερήσεως και τέσσερα στα εκατό (4%) για την δεύτερη εβδοµάδα καθυστερήσεως επί της αξίας της 
καθυστερούµενης προς παράδοση προµήθειας. Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδοµάδων ο 
εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύµβαση προµήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτελέσεως. 
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18.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την υπογραφή της 
συµβάσεως και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. Η τελευταία αυτή επιστρέφεται µετά την 
διαπίστωση καλής επί εκτελέσεως της όλης προµήθειας υπό Ειδικής Επιτροπής και εντός 50 ηµερών από της 
µεταφοράς ολόκληρου του εµπορεύµατος στις αποθήκες του Εργοδότη. 

18.5 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

18.6 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 
σύµβαση. 

18.7 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, µετά από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης 
δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του  ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την 
υποβολή του αιτήµατος µέχρι την λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά την λήξη του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης, το υλικό δεν παραλαµβάνεται από την Επιτροπή παραλαβής µέχρι έκδοση της απόφασης σχετική 
µε την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα 
αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

18.8 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

18.9 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκοµίστηκε. 

18.10 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 
αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν 
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης – 
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

Άρθρο 19ο Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής, γίνεται 
σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93 – Έγκρισης του Υπουργού των Εσωτερικών 
(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 20ο Χρόνος παραλαβής των υλικών 
20.1 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον 

καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 

20.2 Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή άλλους ελέγχους που διενεργούνται 
από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, 
δοκιµαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία 
πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική 
εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ 
αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.    Εφόσον ο 
προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος 
παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής. 

20.3 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγ-µατοποιηθεί από την 
Επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, τότε και µόνον εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν 
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ µε βάση µόνο το θεωρηµένο από 
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτών 
η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής τους στα βιβλία της προκειµένου να 
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πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της § 8 του άρθρου 28 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

20.4 Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από την Επιτροπή που ανασυγκροτείται µε 
απόφαση του αρµόδιου οργάνου µε ανάλογη εφαρµογή των αναφερόµενων στην § 10 του άρθρου 28 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σχετική µε την εφαρµογή “Ενιαίου Κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α.”, στην οποία δεν 
µπορεί να συµµετέχουν ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο και όταν : 

α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις 

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως παραλειπτέο, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην 
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί 
παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δυο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση της περιφέριεας , ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που 
προβλέπονται από την σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν 
έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από 
την αρχική Επιτροπή παραλαβής δεν λαµβάνεται υπ’ όψη. 

 
 

Άρθρο 21ο Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 
21.1 Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο της κατασκευής 

τους, ο αγοραστής µπορεί να αναθέσει, µε δαπάνες του και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί κρατικών 
προµηθειών, το ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική 
ηµεροµηνία παραλαβής ορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. Εάν τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου της Επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου το 
γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζηµιά που προέκυψε για την ∆ΕΥΑ. 

21.2 Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προµηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

21.2.1 Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για µετακίνηση, µετατόπιση 
στοιβάδα κ.λπ. του προς έλεγχο υλικού. 

21.2.2 Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στην διάθεσή 
του. 

21.2.3 Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία άλλως βαρύνεται µε τα πρόσθετα έξοδα του 
ελέγχου. 

21.2.4 Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης της 
παραγγελίας. 

21.2.5 Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα 
που θα προκύψουν από τον απαιτούµενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους. 

21.3 Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται 
να απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

21.4 Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων του υλικού όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, 
βαρύνει τον προµηθευτή. 

21.5 Το διεθνές γραφείο υποχρεούται : 

α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
σύµβασης, µπορεί να µην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενηµερώσει αµέσως τον αγοραστή 
προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του. 

β. Να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρησης έκδοσης του 
πιστοποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού από εσφαλµένα στοιχεία. 

21.6 Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί να αποστείλει Επιτροπή από 
εξειδικευµένους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου τοµέα, για την διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην 
περίπτωση αυτή η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι 
υποχρεώσεις του προµηθευτή έναντι της Επιτροπής είναι οι ίδιες µε εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 
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Άρθρο 22ο Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι 
προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας 
ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

 

Άρθρο 23ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση  

23.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά την λήξη του συµβατικού χρόνου όπως 
διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε 
το 18ο άρθρο της παρούσης επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 
� Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου 

προβλεπόµενου, από το άρθρο 18ο της παρούσης χρόνου παράτασης 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης 
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

� Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

23.2 Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσµα επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

23.3 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα 
υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά 
πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση µε ίσο ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την 
ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα 
αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ύστερα από την οριστική 
παραλαβή των υλικών. 

23.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση 
του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπ’ όψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν 
ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

23.5 Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη 
της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι της προσκόµισης του συµβατικού υλικού, 
µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

23.6 Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του 
προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

23.7 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 
ένωσης. 

 

Άρθρο 24ο Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

24.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας, µε απόφαση 
του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού 
συµβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών σε 
περίπτωση που η αντικατάσταση φαίνεται µετά την λήξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος 
άρθρου καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την έκδοση της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών 
και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων 
ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση 
τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση 
παράδοσης από αυτόν, των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης τα απορριφθέντα 
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υλικά, δεν επιστρέφονται πριν από την παραλαβή των υλικών για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του 
δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή την λήξη της προθεσµίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο 
του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαήµερου και εφόσον δεν 
παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή 
καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

24.2 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούνται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του 
προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε 
απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που 
τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να 
προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα. 

24.3 Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί 
η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την 
προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβλη-θείσα 
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
Άρθρο 25ο Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

25.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

25.2 Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν 
παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 18ο άρθρο της παρούσης. 

25.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

Άρθρο 26ο Εγγύηση 

26.1 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά που θα προµηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της 
προσφοράς και ότι θα είναι αυτό το σύνολο από το υλικό αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, 
απαλλαγµένο από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε 
στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την 
οποία προορίζεται. 

26.2 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος 
αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος των είκοσι-τεσσάρων (24) µηνών και αρχίζει από την παραλαβή του 
υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

26.3 Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρες) υλικού αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους 
όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν είναι δυνατό 
κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών 
εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκυόµενων του υλικού να γίνει απόλυτα 
κατάλληλο και έτοιµο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος 
χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού µέσα σε προθεσµία 
που ορίζεται από την Επιτροπή προσωρινής παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προµηθευτής θα κηρυχθεί 
έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ’ αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. Για κάθε 
αλλαγή – τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρµόδια 
κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για την 
καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος και για την τοποθέτηση του και για κάθε 
σχετική δαπάνη µε την αντικατάσταση του πιο πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο 
προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει την ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ για κάθε ζηµιά που προκύπτει για 
αυτόν – ην από τις πιο πάνω βλάβες. 

26.4 Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση 
αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 
συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Σε 
αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει η ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  
αυτές σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. 
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26.5 Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώµατα προκαλέσουν ολική ή µερική διακοπή της λειτουργίας του υλικού και αυτές 
οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερο από δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, ο προµηθευτής θα 
είναι υποχρεωµένος επιπρόσθετα µε τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στην ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προµηθευτή το ποσό των 59 
ευρώ κάθε ηµέρα επιπλέον των ηµερών. Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ και το σύνολό της θα εκπίπτει από την εγγύηση. 

26.6 Αυτοί που συµµετέχουν στον διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο 
που θα αντιµετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και 
επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόµα και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών των 
προσφεροµένων υλικών για χρονικό διάστηµα 10 ετών. 

 

Άρθρο 27ο Τρόπος πληρωµής – Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή. 

27.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο: 
� Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τµηµατικής παράδοσης, µετά την 

οριστική παραλαβή αυτού του µέρους της ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών. 

27.2 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή γίνεται µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε µε άνοιγµα 
ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε µε έµβασµα ή επιταγή. Στην περίπτωση που η πληρωµή γίνεται µε 
άνοιγµα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Χορηγείται προκαταβολή όταν η πληρωµή γίνεται µε έµβασµα 
µετά την οριστική παραλαβή. 

27.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

27.3.1 Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 29 της 
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

27.3.2 Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

27.3.3 Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

27.3.4 Για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 
36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 
Άρθρο 28ο ∆ασµοί εισαγωγής 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά τον 
εκτελωνισµό του υπό προµήθεια υλικού. Κατόπιν τούτου η τιµή του δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο ποσό δασµών 
εισαγωγής και εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασµούς. 
Η σχετική ατέλεια θα προσκοµισθεί στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. Εάν για κάποιο λόγο δεν µπορεί να 
χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής η ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ θα καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συµβατικής αξίας της 
προµήθειας. 

 
Άρθρο 29ο Συνέχιση διαγωνισµού 

29.1 Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα του και η προµήθεια κρίνεται επείγουσα, ο 
διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την υποβολή νέων εγγράφων, κλειστών προσφορών από τους αρχικά 
συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης. 

29.2 Για την συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Με την απόφαση αυτή 
καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισµού, που γίνεται ενώπιον του παραπάνω 
οργάνου. 

 
Άρθρο 30ο Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης – ∆ηµοσίευση 

Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και ευρίσκεται στην διάθεση των 
ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, όπως καθορίζεται στην § 4.2 της παρούσας διακήρυξης.  
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
1ο Χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση ΤΗΛ.+3410-25053, FAX:+3410-29320 T.K. 61100 
Πληροφορίες: Αποστολίδης Νίκος (∆ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Μ.Sc) 

 
 

O  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 
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Επίσης η περίληψη διακήρυξης της παρούσας είναι:  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ:  Προµήθεια υλικών απολύµανσης ποσίµου νερού 
 
1. Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της µε αριθµό 74/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διενεργείται  
πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την  Προµήθεια υλικών απολύµανσης 
ποσίµου νερού, µε την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 03 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυσης,  
2. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.001,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (όταν 
αναφέρεται στο σύνολο της), 21.525,00 € (όταν αναφέρεται στο υποχλωριώδες νάτριο), 1.476,00 € (όταν αναφέρεται 
στο υποχλωριώδες ασβέστιο). Εγγυητική συµµετοχής 1.150,05 € (όταν αναφέρεται στο σύνολο της), ή 1.076,25 € 
(όταν αναφέρεται στο υποχλωριώδες νάτριο (NaCIO)) ή 73,80 € ( όταν αναφέρεται στο υποχλωριώδες 
ασβέστιο(Ca(OCl)2)).  
3. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να προµηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς εργάσιµες ηµέρες 
καθηµερινά από 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ (Τιµή: 5€).  
4. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
   

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

                                                                                Τσαντάκης Β. ∆ηµήτριος 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου.   

 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 

1. Την έγκριση της µε αριθµό 41/2014 µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης της Τ.Υ. της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς. 

2. Την εκτέλεση του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υλικών απολύµανσης πόσιµου νερού» µε 
πρόχειρο διαγωνισµό. 

3. Τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού είναι τα ορισθέντα µε την µε αριθµό 16/2014 απόφαση του ∆Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

4. Η προµήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, έτους 2014, µε κωδικό Κ.Α 25.05 
στον οποίο υπάρχει η ανάλογη πίστωση.  

5. Την δέσµευση για την ανάληψη  δαπάνης από τον ανωτέρω Κ.Α. για την παραπάνω προµήθεια. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 74/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ 

της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 

Τσαντάκης ∆ηµήτριος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 

ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΛΚ8-ΜΙΝ


