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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  4/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/02/2014   Ηµέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ηµεροµηνία: 31/01/2014 
 
∆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. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7. Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 
 
ΘΕΜΑ 13ο  - ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2014:  
 
Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης της προµήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ& ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ» 
 
 
    Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θέµα Έγκριση µελέτης και τευχών 
δηµοπράτησης της προµήθειας: «Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων  Η/Υ» 
για το έτος 2014 και κατόπιν ζήτησε να ληφθεί σχετική απόφαση. 

   Ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχείρησης που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο ∆.Σ. έθεσε 
υπόψη του ∆.Σ.  ότι η προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων  Η/Υ γίνεται  για 
την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 
 
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 
 
 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 

Την µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης. 
Η δηµοπρασία θα γίνει µε  πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε την παρακάτω διακήρυξη. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς  (∆.Ε.Υ.Α.Κ.), που έχει την έδρα της στο  Κιλκίς (1ο 

χλµ Κιλκίς - Ξηρόβρυσης) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη οικονοµική 

προσφορά, µε το σύστηµα συµπλήρωσης τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του 

ΕΚΠΟΤΑ και την υπ αριθµ. 3305/2010 (ΦΕΚ 1789 Β/ 12-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), µε αντικείµενο την «Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλώσιµων 

Η/Υ» προϋπολογισµού ( 7.562,50 ) επτά  χιλιάδες πεντακόσια εξήντα  δύο  ευρώ και πενήντα λεπτά» πλέον 

ΦΠΑ 23%. 

Άρθρο 1   

Αντικείµενο του διαγωνισµού 

 

Αντικείµενο της δηµοπρατούµενης προµήθειας είναι η Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλώσιµων Η/Υ για 

τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

Άρθρο 2  

Τεχνική Περιγραφή - Ποιοτικές Προδιαγραφές 

 

1. Τα είδη της προµήθειας είναι: 

• Γραφική ύλη 

• Χαρτί Α4-Α3 

•  Αναλώσιµα Η/Υ 

2. Οι προδιαγραφές των υλικών καθώς και οι ζητούµενες ποσότητες αυτών, αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

3. Η ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών ζητείται να είναι πολύ καλή και οι µελάνες, καθώς και τα toner να είναι 

γνήσια. 

4. Το χαρτί Α3 και Α4 να είναι λευκό µε βάρος 80 gr και πρέπει να προσκοµισθεί δείγµα, επί ποινής 

αποκλεισµού. 

5. Η ηµεροµηνία λήξης των µελανών, TONER και µπαταριών δεν µπορεί να είναι πριν µικρότερη του ενός 

έτους από την ηµέρα του διαγωνισµού.. 

6. Η συµµόρφωση µε τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά τεκµηριώνεται επιπλέον µε προσκόµιση ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ή  και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ. 

 

 

Άρθρο 3   

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 

1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε:  

α. τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθµ. 11389/1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.) 

β. τον Ν.2286/1995. γ. το Ν.1069/80 

γ. την αριθµ.25/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς . 

Οι όροι της διακήρυξης αυτής, ως ειδικές διατάξεις, κατισχύουν των γενικών διατάξεων της παραπάνω νοµοθεσίας, 

εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

Άρθρο 4 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού - Παραλαβή ∆ιακήρυξης 
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1.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στo Κιλκίς  από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που θα συνεδριάσει στα γραφεία 

της ∆.Ε.Υ.Α.Κ, 1ο χιλ.Κιλκίς Ξηρόβρυσης, στις 16 του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη µε ώρα 

λήξης της παραλαβής προσφορών την 10.00 π.µ.. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης στην ιστοσελίδα 

της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (http://www.deyak.gr) ή και να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλ. Κιλκίς 

Ξηρόβρυσης, το αργότερο πριν από µία (1) εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες ( ώρες 8.00' - 15.00' ). Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού µπορούν να 

επικοινωνούν στο τηλ. 23410-29330. 

3.  Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κριθεί άγονος, το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση 

της προµήθειας.  

Άρθρο 5 

Υποβολή Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 

απόδειξη µε την προϋπόθεση ότι προέρχονται σε αυτή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

2. Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο τίτλος του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, δηλ. ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του προµηθευτή. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα, σχετικά µε την προσφορά, στοιχεία και ειδικότερα ως 

εξής: 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 7. 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ,µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 

την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » . 

Τα οικονοµικά στοιχεία, δηλαδή το συµπληρωµένο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ , τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

4. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων 

στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά το άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών, γίνεται ανακοίνωση των τιµών. 

7. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η 

αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

8. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογραφείται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 

κατά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

9. Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων αυτής ή σε ηµεροµηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο 

διαγωνισµό. 

10. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

11. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια επιτροπή προµηθειών. 

12. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13. ∆ιευκρινήσεις δίδονται από τους προσφέροντες, µόνον όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών, 

προφορικά ή γραπτά. 

Άρθρο 6   
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Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση 
 
Ο Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα  δύο  

ευρώ και πενήντα λεπτών»  ( 7.562,50 )  πλέον ΦΠΑ 23%. 

  Η χρηµατοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΚ και η προµήθεια έχει ενταχθεί στον ετήσιο προϋπολογισµό 

της, στους κωδικούς: 

64.07. 02 «έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων - φωτοτυπίες »,  
64.07. 03 «γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου », 
64.07. 04 « αναλώσιµα Η/Υ (µελάνες εκτυπωτών - toner) »  
 

Άρθρο 7  

 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, για να µην αποκλειστούν, πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά 

τους εις απλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που πρέπει να είναι γραµµένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσηµα 

µεταφρασµένα σ' αυτή: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου περί εγγραφής του σ' αυτό. 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι: 

i. δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

ανάλογης κατάστασης. 

ii. δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται 

σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα. 

iii. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι 

τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

iv. δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την 

υπηρεσία. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά : 

 

α) Ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και 

στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

β) Ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

διαγωνισµού, δεν γίνεται δεκτή, µε ποινή αποκλεισµού, καµία άλλη επιφύλαξη που µπορεί να υπάρχει µέσα στην 

προσφορά και δεν συµφωνεί µε τους όρους της διαγωνισµού. 

γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς περί αναβολής ή ακύρωσης του 

διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

δ) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την δηµοπρατούµενη προµήθεια, 

σύµφωνα µε την παρούσα. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 8   
Τιµές - Οικονοµική Προσφορά 

 

1.  Ο προµηθευτής καταθέτει την Οικονοµική Προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε τον αντίστοιχο 

τίτλο, που περιλαµβάνει συµπληρωµένο το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
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(επί ποινής αποκλεισµού). 

 

2.  Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει: 

α) Ανάλυση δαπάνης των επιµέρους ειδών που απαρτίζουν το σύνολο της προµήθειας σε σφραγισµένο έντυπο που 

χορηγήθηκε από τη ∆ΕΥΑΚ 

β) Το άθροισµα της δαπάνης των επιµέρους ειδών θα ισούται µε το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς. 

 
3.  Οι τιµές της προσφοράς (οι επιµέρους και η συνολική) δίνονται σε ΕΥΡΩ και θα πρέπει να 
   αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που 

αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολόγραφης γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

4.  Όλες οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν, σε περίπτωση κατακύρωσης, σταθερές για όλο το διάστηµα 

υλοποίησης της προµήθειας και δεν υπόκεινται σε καµιά αναθεώρηση ή αύξηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (π.χ. 

αύξηση ηµεροµισθίων, µισθών, λοιπών αποδοχών, υλικών, τιµαρίθµου, µείωση της αξίας του νοµίσµατος κ.λπ.), 

καθώς και για απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των παραπάνω τιµών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.  Οι τιµές προσφοράς δίνονται ανά τεµάχιο είδους όπως περιγράφεται στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και ενσωµατώνουν το κόστος προµήθειας και µεταφοράς στις εγκαταστάσεις 

της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

6.  Στην Οικονοµική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί επίσης : 
α) Κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια σύµφωνα µε τα 

χαρακτηριστικά. 

 β) Όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων µαζί µε τις επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα 

επιβληθούν αναδροµικά, θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο µειοδότη. Ειδικά και µόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τη ∆ΕΥΑK 

δεν θα συµπεριλαµβάνεται στην τιµή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 9   
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

1. Η προσφορά των διαγωνιζόµενων δεσµεύει αυτούς για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών 

από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασής του. 

 

 
Άρθρο 10  
Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
 

1.  Η δηµοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά της από το ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ, 

το οποίο µπορεί, µε βάση την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (µε βάση τις οικονοµικές προσφορές των 

διαγωνιζοµένων), να κατακυρώσει την προµήθεια στο σύνολό της σ' ένα προµηθευτή ή ανά οµάδα , σε 

περισσοτέρους µειοδότες. 

2.  Η Επιτροπή διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ την 

κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

των εντύπων, και είναι η χαµηλότερη. 

3.  Αν ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για οποιοδήποτε λόγο, οι συµµετέχοντες σ' αυτόν 

δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης . 

4.  Η απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ για την κατακύρωση ή την ενδεχόµενη ακύρωση του διαγωνισµού 

γνωστοποιείται σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά. 

5.  Το  ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ µπορεί, επίσης, να µην εγκρίνει το αποτέλεσµα και να δηµοπρατήσει πάλι την προµήθεια 

µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους ή να προχωρήσει στην διενέργειά της µε άλλο νόµιµο τρόπο. 

 
 
Άρθρο 11  
Υπογραφή της Σύµβασης - Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 

 

1. Η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από τον Πρόεδρο του 
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∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ. 

2. Η απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ για την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

κοινοποιείται στον µειοδότη προµηθευτή, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την έκδοσή της, µαζί µε την 

πρόσκληση να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. για την υπογραφή της σύµβασης. 

 

3. Η σύµβαση συνάπτεται για το πραγµατικό ποσό της αξίας της προµήθειας που προκύπτει µετά την έκπτωση της 

προσφοράς του µειοδότη, µε βάση την εγκριτική απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ, τη διακήρυξη και τα 

συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης της προµήθειας. 

4. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµιστεί εγγυητική επιστολή συµµετοχής αξίας 254,70 

(διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά) για την οµάδα Α. 

5. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό  θα πρέπει να προσκοµιστεί εγγυητική επιστολή συµµετοχής αξίας 210,30 

(διακόσια δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά) για την οµάδα Β. 

 

6. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

της προµήθειας από αναγνωρισµένη Τράπεζα , αξίας ίσης µε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας της προµήθειας, 

χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί (6) έξι µήνες µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 

παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή.  

 

7. Εάν ο προµηθευτής δεν εµφανιστεί για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην τασσόµενη προθεσµία ή δεν 

προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας , κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. 

της ∆ΕΥΑΚ. 
Άρθρο 12  
Προθεσµία εκτέλεσης της παραγγελίας - Παραλαβή της προµήθειας Ποινικές ρήτρες 
 

1.  Η παράδοση-παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ή εφάπαξ εντός 

χρονικού διαστήµατος 12µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι προϋπολογισθείσες ποσότητες είναι 

ενδεικτικές και δεν δεσµεύουν την Υπηρεσία. 

 

2.  Η παραλαβή των ειδών της παρ. 1α θα γίνει από τριµελή επιτροπή, που ορίζεται από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ, η 

οποία συντάσσει και το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

3.  Η παραλαβή των ειδών της παρ. 1β θα γίνει από τριµελή επιτροπή, που ορίζεται από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ. Το 

πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται κάθε µήνα ύστερα από την καταµέτρηση των ποσοτήτων που έχουν 

παραληφθεί από ορισµένους αρµόδιους υπαλλήλους της ∆ΕΥΑΚ. 

 

4.  Η παραλαβή θα γίνει µε την παράδοση των ειδών στο χώρο των εγκαταστάσεων της ∆ΕΥΑΚ για τα είδη της 

παραγράφου 1α ή και στο χώρο εγκαταστάσεων του προµηθευτή για τα είδη της παραγράφου 1β. 

 

5.  Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η παράδοση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 1, ο προµηθευτής 

υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σε ποσοστό 1% της συνολικής αξίας της προµήθειας. Μετά την πάροδο 

είκοσι (20) ηµερών πέραν από την οριζόµενη στην παρ. 1 ηµεροµηνία παράδοσης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί 

η παραγγελία, η ∆ΕΥΑΚ δικαιούται να ακυρώσει τη σύµβαση προµήθειας και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προµήθειας. 

Άρθρο 13 

 Πληρωµή – Κρατήσεις 

1.  Η πληρωµή των ειδών θα γίνει µετά από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια 

επιτροπή και τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών αφού ο Ανάδοχος προσκοµίσει το σχετικό Τιµολόγιο. 

 

2.  Αν στην παραλαβή ορισµένα είδη βρεθούν ότι δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, θα 

επιστρέφονται και η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται ύστερα από την αντικατάστασή τους. 

3.  Κατά την πληρωµή ο προµηθευτής πρέπει να καταθέσει στη ∆ΕΥΑΚ τα σχετικά τιµολόγια και τα πιστοποιητικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
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4.  Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις ισχύουν 
κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους 
 

.Άρθρο 14 
 Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

1.  Τα τεύχη δηµοπράτησης, µε τα οποία θα γίνει ο διαγωνισµός, η ανάθεση και η διενέργεια της προµήθειας είναι τα 

παρακάτω και η σειρά ισχύος των καθορίζεται ως εξής: 

1) ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας. 

2) Τιµολόγιο - προϋπολογισµός της προσφοράς. 

3) Προσφορά του προµηθευτή 

2.  Τα παραπάνω τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης προµήθειας, η οποία υπερισχύει σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ τους. 

Άρθρο 15  

Άλλες διατάξεις 

1. Η συµµετοχή στο παρόντα διαγωνισµό και η υποβολή προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι 

έχει µελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισµού. 

2.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης τοιχοκολλάται στα Γραφεία της ∆ΕΥΑΚ και δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο και 

σε 1 τοπική Εφηµερίδα. 

3.  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας,  θα καταβάλλονται 

σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 25/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 
Τσαντάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΛΚ8-4ΒΡ


