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ΘΕΜΑ: «Προμήθεια, αναλωσίμων εκτυπωτών,  
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 8137,00 χωρίς ΦΠΑ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι 

 

Α ΄ )  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια, αναλωσίμων εκτυπωτών, για ένα έτος για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016. 

Ισχύουσες διατάξεις : 

 

- ΕΚΠΟΤΑ και κανονισμού προμηθειών ΔΕΥΑΠ. 

 

Η προμήθεια αποτελείται από τρείς ομάδες ειδών όπως ακολουθεί στον πίνακα, με τους οικείους ΚΩΔ 

του προϋπολογισμού που βαρύνουν: 

 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ  

    

Ομάδα A΄ Αναλώσιμα εκτυπωτών 
30125110-5,  

30125110-8 

 

8137,00 
ΕΥΡΩ 
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ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     
     
 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών,  
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 8137,00 χωρίς ΦΠΑ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι 

 

Β ΄ )  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 

ΆΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών προϋπολογισμού €     8137,00 χωρίς το ΦΠΑ 23 %, αφορά 

την προμήθεια, αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνες & toner), για ένα έτος για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο Προδιαγραφές υλικών 

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής ποιότητας και κατάλληλα για 

την χρήση για την οποία προορίζονται. 

Δε θα περιέχουν τοξικές ή άλλες βλαβερές ουσίες και πρέπει να είναι ασφαλή για την υγεία των 

χρηστών. Θα είναι συσκευασμένα σε άριστη κατάσταση (χωρίς μορφολογικές ανωμαλίες, διαρροές, 

αλλοιώσεις, διόγκωση κλπ.). Θα πρέπει να διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης στην ΔΕΥΑΠ. 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ A΄ 

Αναλώσιμα εκτυπωτών 

Τα αναλώσιμα υλικά για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και συσκευές τηλεομοιοτυπίας  να είναι γνήσια  

Πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και να μην επιφέρουν βλάβες ή δυσλειτουργίες 

στις συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν.  

Να μην περιέχουν τοξικές ή άλλες βλαβερές ουσίες και να είναι ασφαλή για την υγεία των χρηστών. Θα 

βρίσκονται σε αεροστεγώς κλειστή συσκευασία και σε καλή κατάσταση (χωρίς το περιεχόμενο να 

παρουσιάζει διαρροές, αλλοιώσεις, διόγκωση κλπ.). Θα πρέπει να διατηρούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία 

παράδοσης στην ΔΕΥΑΠ. 
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ΘΕΜΑ: «Προμήθεια, αναλωσίμων 

εκτυπωτών,».  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 8137,00 χωρίς ΦΠΑ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι 

 

Γ ΄ )  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια, αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνες & toner)  για το έτος 2016, 

για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.  

 

 

Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

  

 Της αρ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/23-03-1993 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του 

άρθρου 23 

 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/01.02.1995 τεύχος Α) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» και ιδιαίτερα την περίπτωση γ' της παρ. 12 του άρθρου 2 

 Του κανονισμού προμηθειών της ΔΕΥΑΠ 

 

Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η διακήρυξη 

 Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου). 

 Ο προυπολογισμός  

 Το τιμολόγιο έντυπο  προσφοράς του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιείται σταδιακά και σύμφωνα  με τις ανάγκες των 

υπηρεσιών και μετά από σχετικό αίτημα προς τον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 5ο Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποχρεούται να 

προσέλθει το αργότερο σε (10) ημέρες , για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το 

άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

 

 

 

 



 

Άρθρο 6ο Εγγυήσεις  

• Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Πρέβεζας. 

• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί του συμβατικού ποσού 

χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική παραλαβή από αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 7ο Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης δε θα είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την παράδοση. Ο ανάδοχος εγγυάται 

με την προσφορά του πως τα προς προμήθεια είδη είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία 

προορίζονται. Το κόστος επισκευής βλαβών εξαιτίας της χρήσης των προς προμήθεια ειδών (εφόσον 

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των χρηστών) βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των ανάδοχο της προμήθειας. 

 

 

Άρθρο 8° Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου  

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΠ ή σε ανωτέρα, βία η προθεσμία 

παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ΔΕΥΑΠ, ή από 

ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της ΔΕΥΑΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 9° Χρόνος παράδοσης υλικών-Ποιότητα υλικών 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους της σύμβασης και ανάλογα με τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης 

ποσότητας των ανωτέρω υλικών. 

Με την παραλαβή της εντολής ο προμηθευτής οφείλει εντός ΤΡΙΏΝ εργάσιμων ημερών να παραδώσει 

τα υλικά. 

Η ΔΕΥΑΠ δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην προμήθεια του συνόλου των αναγραφόμενων επί του 

προϋπολογισμού ποσοτήτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο σύνολο της 

ποσότητας που θα του ζητηθεί. 

Τα προς προμήθεια προϊόντα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και απολύτως κατάλληλα για το σκοπό 

που προορίζονται. Αν προκληθούν βλάβες λόγω κακής ποιότητας, ο ανάδοχος θα προβεί σε 

αποκατάστασή τους με δικά του έξοδα και σε αντικατάσταση υλικών άμεσα. 

 

 

Άρθρο 10ο Τόπος παράδοσης υλικών 

Στην έδρα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας  Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28.,  

 

 

Άρθρο 11ο Παραλαβή υλικών 

• - Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Ο ΔΕΥΑ Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, δεν θα γίνονται δεκτές υπερβάλλουσες προσφορές 

,  

σύμφωνα με  

την αριθ.  3  /2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ περί έγκρισης προμήθειας, 

 έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και, καθορισμό των όρων διαγωνισμού., 

για την προμήθεια, αναλωσίμων εκτυπωτών (μελάνες & toner), για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης                        

8137,00 (χωρίς ΦΠΑ 23%). 

 

Άρθρο 1ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ που βρίσκεται στην οδό Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28, Πρέβεζα. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 10-3-2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ από ώρα 10:00 ως 11:00 (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών)  και επαναληπτικό σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο πρώτος την 17 -3-2016 ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των             

8137,00 (χωρίς ΦΠΑ 23%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  

 

Άρθρο 3ο : Στοιχεία μελέτης. 

Τα στοιχεία της μελέτης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν με σειρά ισχύος είναι: 

α. Τεχνική Περιγραφή 

β. Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική - Ειδική) 

δ. Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

ε.ΟΡΟΙ Διακήρυξης 

 

Άρθρο 4ο : Δικαιούχοι συμμετοχής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατασκευάζουν ή ασκούν εμπορία των προς προμήθεια ειδών.  
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Δ )  Ο Ρ Ο Ι  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  



 

 

 

Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

Με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα έγγραφα του παρόντος άρθρου κύρια ή 

συμπληρωματικά. Αυτά θα είναι πρωτότυπα η επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, πλην της εγγυητικής 

επιστολής, η οποία υποβάλλεται πρωτότυπη.  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 5% της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας 

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, . 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται : 

ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, και θα δηλώνει ότι τα 

είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, και θα είναι γνήσια και θα προσφέρει για όλα τα 

υλικά και όχι μέρος αυτών.. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 

και ότι τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των υλικών βαραίνουν τον προμηθευτή 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των 

εργαζομένων κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Φορολογική Ενημερότητα κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Έντυπο προσφοράς με συμπληρωμένες τις τιμές και υπογεγραμμένο αρμοδίως . 

 

Άρθρο 6ο : Χρόνος, τόπος & τρόπος υποβολής προσφορών. 

 

• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές εμπρόθεσμα. Δεν επιτρέπεται υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών κάθε ομάδας, αλλά 

για το σύνολο αυτών.  

• Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό 

ως την ορισθείσα ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 

• Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην ΔΕΥΑΠ με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

ΔΕΥΑΠ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν 

τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 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 περιέρχονται 

στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

• Στον φάκελο κάθε προσφοράς που θα είναι καλά σφραγισμένος πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια δηλ. ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ . 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

και εντός του φακέλου ΌΛΑ τα ζητούμενα δικαιολογητικά , η εγγύηση συμμετοχής και η οικονομική 

προσφορά κλειστή(ξεχωριστός φάκελος) που θα αναγράφει οικονομική προσφορά εντός του φακέλου  

προσφοράς  

 

 

Άρθρο 8ο : Χρόνος ισχύος προσφορών. 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



• Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά 

τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού,  

 

Άρθρο 9ο : Αντιπροσφορές. 

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 10ο : Ενστάσεις. 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως . 

 

Άρθρο 11ο : Τιμή προσφοράς. 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα (έντυπο προσφοράς) και για όλα τα τεμάχια και η 

συνολική αξία δεν θα είναι υπερβάλλουσα του προυπολογισμού. ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή προσφορά για 

μέρος των υλικών. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. 

 

Άρθρο 12ο : Αποσφράγιση προσφορών. 

• Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ) ως αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

• Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο φάκελος, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται,  μονογράφεται 

και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και εφ όσον έχουν ελεγχθεί όλα τα δικαιολογητικά τότε 

δύναται η επιτροπή να τον αποσφραγίσει και να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο. 

•  

• Άρθρο 13ο : Αξιολόγηση προσφορών. 

• Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι 

η χαμηλότερη τιμή, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς 

προμήθεια υλικών που ζητούνται από την διακήρυξη και αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 

• Η ΔΕΥΑΠ δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την προσκόμιση δειγμάτων για 

διαμόρφωση ορθότερης γνώμης όσον αφορά την ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

υλικών. Είδη που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

 

Άρθρο 14ο : Εγγυήσεις. 

• Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δύο τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού χωρίς 

Φ.Π.Α.  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια 

της είναι ίση με τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16ο : Σύμβαση 

• Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σύμβαση που υπογράφεται και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

•  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος άσχετα εάν η ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ θα 

προμηθευτεί εφάπαξ ή τμηματικά όλη την προμήθεια. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για διάστημα 

έως 6 μηνών αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από την σύμβαση ή δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες,, με 



τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. Η παράταση λύεται αυτόματα με την έγκριση της 

κατακυρωτικής απόφασης του επόμενου διαγωνισμού. 

•  

 

Άρθρο 17ο : Τόπος & χρόνος παράδοσης των ειδών 

• Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας 

των ανωτέρω υλικών.  

• Με την παραλαβή της εντολής  —που αποστέλλεται  μέσω e-mail , φαξ η εγγραφως απο τον 

προμηθευτή,—  ο προμηθευτής, εντός ΤΡΙΩΝ εργάσιμων ημερών οφείλει να παραδώσει τα υλικά με το 

παραστατικό δαπάνης (τιμολόγιο) στην ΔΕΥΑΠ, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής. 

• Η ΔΕΥΑΠ δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην προμήθεια του συνόλου των 

αναγραφόμενων επί του προϋπολογισμού ποσοτήτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ανταποκριθεί στο σύνολο της ποσότητας που θα του ζητηθεί. 

 

 

Άρθρο 18ο : Χρόνος παραλαβής ειδών. 

• Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια  Επιτροπή παραλαβής . 

• Αν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με όλα 

τα έξοδα να βαρύνουν τον ίδιο σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες 

σχετικές κυρώσεις. 

 

Άρθρο 19ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά είδη, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

 

Άρθρο 20ο : Πληρωμή προμηθευτή. 

• Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται σταδιακά, κατά τη διάρκεια του έτους, μετά τους 

νόμιμους ελέγχους και σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων , 

• Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις,  

«Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

 

Άρθρο 21ο : Δημοσιότητα 

• Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διακήρυξη, μπορούν να 

απευθύνονται στην ΔΕΥΑ Πρέβεζας, , τηλέφωνα( 2682024629 ), FAX  (2682089445). 

• Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΣ, στην ιστοσελίδα της 

ΔΕΥΑΠ, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα 

του νομού. 

 

 

 

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 


