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******************************************************* 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο του Κανονισµού 

1. Ο κανονισµός αυτός  περιλαµβάνει τους κανόνες που ρυθµίζουν τις προµήθειες κάθε 

υλικού για την κάλυψη των αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης . 

2. Οι διατάξεις του κανονισµού αυτού εφαρµόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Στις προµήθειες κάθε είδους υλικού όπως π.χ. µηχανηµάτων, οργάνων, εργαλείων, 

οχηµάτων, επίπλων, συσκευών σκευών κ.λ.π. 

• Στις προµήθειες που περιέχουν και εκτέλεση έργου. 

• Στην παροχή υπηρεσιών (µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, µισθώσεις µηχανηµάτων 

κ.λ.π.). 

• Στην προµήθεια - εκτύπωση των κάθε είδους εντύπων. 

• Στην εκποίηση άχρηστου υλικού 

• Υλικών που ενσωµατώνονται στα έργα και στις εργασίες που εκτελούνται µε 

αυτεπιστασία. 

• Στις µισθώσεις κάθε φύσης και µορφής (ακινήτων κ.λ.π.). 

•  

Άρθρο 2ο 

Προϋποθέσεις 

1. Για την διενέργεια προµήθειας απαιτείται η συνδροµή των εξής προϋποθέσεων: 

• ∆ιαπίστωση ύπαρξης ανάγκης και εκτέλεσης αυτής. 

• Έκθεση αγοράς που συντάσσεται από το Τεχνικό ή ∆ιοικητικό - Οικονοµικό Τµήµα σε 

συνεργασία  µε τα υπεύθυνα γραφεία και πρέπει να περιλαµβάνει: 

� Το είδος του υλικού µε λεπτοµερή Τεχνική προδιαγραφή. 

� Την ποσότητα του υλικού. 

• Ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισµό. 

• Απόφαση του ∆.Σ. . 
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Άρθρο 3ο 

Αρµοδιότητα διενέργειας προµηθειών - Όργανα 

1. Η διενέργεια προµήθειας προκαλείται µε αίτηση - του αρµοδίου τµήµατος, Τεχνικού ή 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού  και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του 

παρόντος κανονισµού   

2. Όργανα για την διενέργεια των προµηθειών είναι: 

• Η επιτροπή προµηθειών, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των προµηθειών που 

γίνονται σύµφωνα µε την διαδικασία αυτού του κανονισµού. 

• Η επιτροπή παραλαβής, έργο της οποίας είναι ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος όλων 

των προς παραλαβή προµηθειών. 

Άρθρο 4ο 

Κλιµάκια Προµηθειών 

 

1. Όλες οι προµήθειες διακρίνονται σε κλιµάκια ως κατωτέρω: 

1.1. Κλιµάκιο Α : Προµήθειες αξίας µεγαλύτερης των 40.000 € 

1.2. Κλιµάκιο Β : Προµήθειες αξίας από 6.000 € µέχρι 40.000 € 

1.3. Κλιµάκιο Γ : Προµήθειες αξίας από 1.000 € µέχρι 6.000 € 

1.4. Κλιµάκιο ∆:  Προµήθειες αξίας µέχρι του ποσού των 1000 € 

2. Οι προµήθειες εντάσσονται στα παραπάνω κλιµάκια µε βάση την προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη κατά είδος της συγκεκριµένης προµήθειας. 

 

 

Άρθρο 5ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης Προµηθειών 

1. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω προµηθειών µε βάση το κλιµάκιο στο οποίο έχουν 

ενταχθεί κατά την αρχική πρόταση εγκρίνονται ως εξής: 

α) Προµήθειες των κλιµακίων  ∆ και  Γ  εγκρίνονται από τον Γεν. ∆/ντή της ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

β) Προµήθειες των κλιµακίων Β και  Α εγκρίνονται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

2.  Προϋπόθεση για τις παραπάνω εγκρίσεις είναι η βεβαίωση από την οικονοµική υπηρεσία 

της ∆.Ε.Υ.Α.Π. για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης.  
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                                                                Άρθρο 6ο 

Τρόπος διενέργειας προµηθειών - Είδη διαγωνισµών 

Οι προµήθειες εγχωρίων ή αγαθών που προέρχονται από ξένες χώρες, διενεργούνται κατά 

τρεις τρόπους: 

-  Χωρίς διαγωνισµό µε ανάθεση απ’ ευθείας σε ένα προµηθευτή για προµήθειες του 

κλιµακίου ∆  

-  Προµήθειες µε συγκέντρωση προσφορών (πρόχειρος διαγωνισµός) για προµήθειες των 

κλιµακίων  Γ και Β                                                                                    

-  Προµήθειες µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για προµήθειες του κλιµακίου Α. 

 

Άρθρο 7ο 

Προµήθειες κλιµακίου ∆ 

     α) Οι προτάσεις προµηθειών του κλιµακίου ∆ διατυπώνονται σε ειδικό έντυπο, 

ονοµαζόµενο δελτίο παραγγελίας και εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο της ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

     β) Η παραλαβή των ειδών η εργασιών  γίνεται από δύο υπαλλήλους που ορίζονται µε 

απόφαση του Γεν. ∆/ντή. 

Άρθρο 8ο 

Προµήθειες κλιµακίου Γ 

 

      α) Οι προτάσεις προµηθειών του κλιµακίου Γ  διατυπώνονται στο ‘∆ελτίο Παραγγελίας’ 

και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα της ∆.Ε.Υ.Α.Π. όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του 

παρόντος. 

      β) Ο πρόχειρος διαγωνισµός πραγµατοποιείται µε λήψη τριών ( 3 ) τουλάχιστον 

προσφορών, µε βάση τύπο προσφοράς που θα περιέχει τεχνική περιγραφή των προς 

προµήθεια ειδών η των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, το χρόνο, τρόπο και τόπο 

παράδοσης, καθώς και άλλα τυχόν απαραίτητα στοιχεία. 

     γ) Η σύγκριση των προσφορών γίνεται από  τρείς ( 3 ) υπαλλήλους που ορίζονται επί 

του ∆ελτίου Παραγγελίας. 

     δ) Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού διατυπώνονται είτε στο 

∆ελτίο Παραγγελίας είτε σε ιδιαίτερο πρακτικό το οποίο επισυνάπτεται στο ∆ελτίο 

Παραγγελίας και εγκρίνονται από το Γεν. ∆/ντή ο οποίος και ορίζει επί του δελτίου 

παραγγελίας την επιτροπή παραλαβής, αποτελούµενη από τρείς ( 3 ) υπαλλήλους. 
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Άρθρο 9ο 

Προµήθειες κλιµακίου Β 

      α) Οι προτάσεις προµηθειών του κλιµακίου Β  διατυπώνονται εγγράφως µε 

τεκµηριωµένη εισήγηση του Γεν. ∆/ντή και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα της 

∆.Ε.Υ.Α.Π. όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

       β) Ο πρόχειρος διαγωνισµός πραγµατοποιείται µε λήψη τριών ( 3 ) τουλάχιστον 

προσφορών, µε βάση τύπο προσφοράς που θα περιέχει τεχνική περιγραφή των προς 

προµήθεια ειδών η των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, το χρόνο, τρόπο και τόπο 

παράδοσης, καθώς και άλλα τυχόν απαραίτητα στοιχεία. 

      γ) Η σύγκριση των προσφορών γίνεται από  επιτροπή η οποία ορίζεται από το ∆.Σ. και 

αποτελείται από ένα ( 1 ) µέλος του ∆.Σ. και από δύο ( 2 ) υπαλλήλους της Υπηρεσίας 

     δ) Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού διατυπώνονται  σε ιδιαίτερο 

πρακτικό  και εγκρίνονται από το ∆.Σ. το οποίο και ορίζει  την επιτροπή παραλαβής, 

αποτελούµενη από ένα ( 1 ) µέλος του ∆.Σ. και δύο ( 2 ) υπαλλήλους. 

 

Άρθρο 10ο 

Προµήθειες κλιµακίου Α 

1. Οι τακτικοί δηµόσιοι µειοδοτικοί διαγωνισµοί άνω των 40.000,00€  διενεργούνται πάντοτε 

µετά από προηγούµενη έκδοση διακήρυξης που συντάσσεται από τις υπηρεσίες και 

υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή. 

2. Οι τύποι των διακηρύξεων για προµήθεια υλικών µε µειοδοτικό διαγωνισµό είναι: 

• ∆ιακήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού για προµήθεια υλικών από την αλλοδαπή και 

εγχώρια αγορά. 

• ∆ιακήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού για προµήθεια υλικών αποκλειστικά από εγχώρια 

παραγωγή. 

Άρθρο 11ο 

Περιεχόµενο διακήρυξης 

1. Στην διακήρυξη περιλαµβάνονται: 

α. Το αντικείµενο του διαγωνισµού µε σαφή και πλήρη ποιοτική και ποσοτική περιγραφή 

των ζητουµένων ειδών. 

β. Η τυχόν προϋπολογιζόµενη δαπάνη. 

γ. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών, η ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της 

προθεσµίας αποδοχής των προσφορών από την επιτροπή προµηθειών. 
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δ. Η ηµεροµηνία, ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ε. Το σύστηµα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

στ. Οι όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό, οι ιδιότητες που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα 

που επιθυµούν να γίνουν δεκτά στον διαγωνισµό. 

ζ. Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος. 

η. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται για την συµµετοχή στο διαγωνισµό και για την καλή 

εκτέλεση της προµήθειας  από τον µειοδότη και η διάρκεια ισχύος τους. 

θ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

ι. Οι όροι, ο τρόπος πληρωµής, τα τέλη και οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ια. Η τυχόν επιβάρυνση του προµηθευτή µε τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και των 

τελών της σύµβασης. 

ιβ. Οι µέρες και οι ώρες κατά τις οποίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να πληροφορούνται για 

τους όρους του διαγωνισµού. 

ιγ. Ο τρόπος και ο τόπος και αν χρειάζεται η προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης του 

αντικειµένου του διαγωνισµού και ο τρόπος του ποιοτικού ελέγχου. 

ιδ. Εφόσον πρόκειται για µηχανήµατα ή όργανα η εγγύηση για επάρκεια ανταλλακτικών από 

τον προµηθευτή και η εγγύηση καλής λειτουργίας για ορισµένο χρόνο και σε ειδικές 

περιπτώσεις, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και κάθε άλλο στοιχείο που εκτιµάται ότι θα 

διευκολύνει την επιτυχή εκλογή του προµηθευτή. 

ιε. Ο τρόπος ανακοίνωσης της διακήρυξης. 

ιστ. Όρος ότι στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων  έλαβε γνώση των όρων 

της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Η διακήρυξη επίσης περιέχει προδιαγραφές και λοιπούς όρους σύµφωνα µε τους 

οποίους θα καταρτισθεί και θα εκτελεσθεί η σύµβαση προµήθειας όπως: 

α. Προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες και κυρώσεις σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή µη καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

β. Ενδεχόµενα τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
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Άρθρο 12ο 

∆ηµοσίευση της διακήρυξης 

∆ηµόσιος διαγωνισµός 

1. Η δηµοσίευση της διακήρυξης γίνεται στον τύπο και δηµοσιεύεται η περίληψή της  
ανάλογα µε το προϋπολογιζόµενο ποσό της προµήθειας ως κάτωθι :  
Από  2.934,70 € -  58.694,06 € δηµοσιεύεται σε :         µία ηµερήσια τοπική 
                                                                                     µία εβδοµαδιαία τοπική           Π.∆. 28/80 
 
Από  58.694,06 € - 176.082,17 € δηµοσιεύεται σε :       µία ηµερήσια τοπική 
                                                                                      µία εβδοµαδιαία τοπική 
                                                                                      µία ειδική δηµοπρασιών ή         
                                                                                      οικονοµική ή µεγάλης  
                                                                                      κυκλοφορίας Αθηνών.           Π.∆.   28/80 
 
Από  176.082,17 € και άνω δηµοσιεύεται σε :              µία ηµερήσια τοπική 
                                                                                     µία εβδοµαδιαία τοπική 
                                                                                     µία ειδική δηµ/σιών ή οικονοµική 
                                                                                     µία µεγάλης κυκλοφορίας Αθηνών 
                                                                                     στο Φ.Ε.Κ. και στην εφηµερίδα των  
                                                                                     Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.       Π.∆. 28/80 
                                                                              

1. Η δηµοσίευση της διακήρυξης γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού για προµήθειες. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την 

επιτροπή προµηθειών µπορεί να συντµηθεί η προθεσµία σε δέκα (10) και είκοσι (20) 

τουλάχιστον ηµέρες. Στην περίπτωση διεθνούς  διαγωνισµού σε 45 ηµέρες.  

2. Τα τµήµατα της ∆.Ε.Υ.Α.Π.  παρέχουν ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης µε τις 

λεπτοµερείς προδιαγραφές ή πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόµενο να πάρει µέρος στον 

διαγωνισµό. 

Άρθρο 13ο 

Υποβολή προσφορών - Αντιπροσφορές 

1. Ο ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει στον τακτικό διαγωνισµό υποβάλλει την 

προσφορά του µέσα στην προθεσµία που ορίζει η διακήρυξη.  

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Τον διαγωνισµό εκτελεί η επιτροπή προµηθειών. 

3. Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό 

αίρεση, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη από την επιτροπή. 

4. Το ∆.Σ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να αναβάλλει την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται µε τη δηµοσίευση στις ίδιες 
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εφηµερίδες που δηµοσιεύθηκε η διακήρυξη. Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί πριν 

από την παραπάνω απόφαση επιστρέφονται αφού ζητηθούν. 

5. Προσφορές αλλοδαπών οίκων υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

6. Οι προσφορές αφού δεν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη δεσµεύουν τους 

προσφέροντας, επί τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του 

διαγωνισµού. ∆εν επιτρέπεται η ανάκλησή τους. Αυτός που υπέβαλε την προσφορά 

δεσµεύεται από αυτή για υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν 

του διαγωνισµού.  

7. Ενστάσεις κατά των συµµετεχόντων προµηθευτών σε διαγωνισµό ή σχετικές µε την 

διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού υποβάλλονται στην επιτροπή που διενεργεί τον 

διαγωνισµό, από τους συµµετέχοντες µόνο εγγράφως κατά την διενέργεια του 

διαγωνισµού ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Οι εκπρόθεσµες ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή προµηθειών και το 

πόρισµα της εξέτασης ανακοινώνεται στον ενδιαφερόµενο. Ενστάσεις κατά του πορίσµατος 

υποβάλλονται µέσα σε δύο (2) ηµέρες (ανατρεπτική προθεσµία) από τη λήψη του 

πορίσµατος και εξετάζονται τελεσίδικα από το ∆.Σ. 

 

Άρθρο 14ο  

Αποκλεισµός προµηθευτών 

1. Με απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. της επιχείρησης και µετά από δικαιολογηµένη 

πρόταση της επιτροπής µπορεί να αποκλειστεί από συγκεκριµένο διαγωνισµό ή 

περισσότερους διαγωνισµούς ή από κάθε διαγωνισµό για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, 

κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό που δεν εκπλήρωσε τις προηγούµενες υποχρεώσεις ή 

κρίνεται ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την 

προσφορά του. 

2. Οι κατά της παραπάνω απόφασης ενστάσεις των φυσικών ή νοµικών προσώπων 

υποβάλλονται µε έγγραφο τους στο ∆.Σ. µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες (ανατρεπτική 

προθεσµία) από της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης και εξετάζονται από το ∆.Σ. 

      Το πόρισµα της εξέτασης ανακοινώνεται στο ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
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Άρθρο 15ο  

Εγγύηση συµµετοχής 

1. Οι προσφορές για τακτικό διαγωνισµό πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας. Η επιτροπή προµηθειών είναι 

υποχρεωµένη να δέχεται εγγύηση για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής αξίας των ειδών 

που προσφέρονται, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην διακήρυξη. 

2. Αν δεν κατατεθεί εγγύηση ή κατατεθεί τέτοια που δεν είναι σύµφωνη µε τους παραπάνω 

όρους, η προσφορά του διαγωνιζοµένου αποκλείεται και αναφέρεται στο πρακτικό της 

επιτροπής. 

3. Η εγγύηση που έχει κατατεθεί επιστρέφεται σε όσους έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό και 

δεν ανεδείχθησαν µειοδότες. 

4. Αµέσως µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού η εγγύηση του µειοδότη στον οποίο 

κατακυρώνεται ο διαγωνισµός, συµπληρώνεται ή αντικαθίσταται από άλλη που καλύπτει 

το 10% της αξίας της προµήθειας, µε επαρκή χρόνο ισχύος για την εκτέλεση της 

προµήθειας, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην διακήρυξη. 

5. Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης του αντικειµένου της προµήθειας, (+- 50%) σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του κανονισµού, αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα και η εγγύηση. 

6. Για προµήθειες αξίας µέχρι του ποσού των 5.869,40 € µε απευθείας ανάθεση ή µε 

πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συµµετοχής εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά. 

Άρθρο 16ο 

∆ιαδικασία διεξαγωγής 

1. Μετά την κήρυξη της έναρξης από τον Πρόεδρο της επιτροπής του τακτικού διαγωνισµού 

οι φάκελοι των προσφορών αριθµούνται και µονογράφονται από την επιτροπή παρουσία 

των προµηθευτών ή των εφοδιασµένων µε γραπτή εξουσιοδότηση εκπροσώπων των. 

Στη συνέχεια οι φάκελοι αποσφραγίζονται και µονογράφεται το περιεχόµενό των. 

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφορών γνωστοποιούνται στους προµηθευτές ή 

στους νόµιµους εκπροσώπους των που παρίστανται, οι οποίοι έχουν δικαίωµα να 

υποβάλλουν γραπτή ένσταση για τη συµµετοχή ορισµένων προµηθευτών ή για τον τρόπο 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Η επιτροπή συντάσσει επί τόπου τον πίνακα των προσφορών των όσων συνέβησαν από 

την έναρξη µέχρι το  τέλος του διαγωνισµού. 
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4. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάδειξη µειοδότη για όλα τα υπό προµήθεια είδη, 

η επιτροπή µπορεί να προτείνει την κατακύρωση για τµήµα αυτών, ή να διακόψει τον 

διαγωνισµό και να ορίσει τον χρόνο και τον τόπο άλλης συνεδρίασης για συνέχισή του 

ανακοινώνοντας αυτό προφορικά στους παρευρισκοµένους. 

5. Για όλα όσα λαµβάνουν χώρα από την έναρξη µέχρι τη λήξη του διαγωνισµού, 

συντάσσεται πρακτικό και πίνακας µειοδοσίας που υπογράφεται από τους 

συµµετέχοντας. 

 Σε περίπτωση που αρνείται κάποιος να υπογράψει γίνεται µνεία του λόγου για 

τον οποίο αρνείται. 

 

Άρθρο 17ο 

Σύγκριση προσφορών - Κατακύρωση 

1. Η επιτροπή προµηθειών εξετάζει τις προσφορές που υποβλήθηκαν από 

Τεχνικοοικονοµική πλευρά σε σύγκριση µε τους όρους διακήρυξης ως προς όλα τα 

στοιχεία. 

 Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό και πίνακα για τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού και µαζί µε τις προτάσεις τα υποβάλλει στο ∆.Σ. για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

2.  Η επιτροπή είναι υποχρεωµένη να προτιµήσει τον τελευταίο µειοδότη εφόσον η 

προσφορά του είναι σύµφωνη µε τους όρους διακήρυξης και αφού η προσφερόµενη τιµή 

βρίσκεται στα κανονικά όρια τιµών της αγοράς για το ίδιο ή παρόµοια είδη αντίστοιχης 

ποιότητας και δεν υπάρχει αµφισβήτηση για το κατά πόσο µπορεί να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του. 

3.  Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις πάνω σε προσφορές που υποβλήθηκαν έτσι 

ώστε όλες οι προσφορές να είναι συγκρίσιµες και να εξακριβωθεί η συµφωνία τους µε 

τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν 

γραπτά τις διευκρινήσεις που τους ζητήθηκαν στην προθεσµία που τίθεται από την 

επιτροπή. 

4.  Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή έχει το δικαίωµα να προτείνει άλλη - 

εκτός από την φθηνότερη - µετά από αιτιολόγηση της προτίµησης που πρέπει να 

καλύπτει µία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις. 

α. Τα τεχνικά πλεονεκτήµατα, ποιοτική υπεροχή, απόδοση και καταλληλότητα του υπό 

προµήθεια αντικειµένου αφού αυτά υπερκαλύπτουν την διαφορά τιµής. 
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β. Τον χρόνο παράδοσης. 

γ. Την µικρότερη άµεση ή έµµεση δαπάνη λειτουργίας ή και τη µικρότερη δαπάνη 

συντήρησης και ανταλλακτικών. 

δ. Την εξασφάλιση µεγαλύτερης αξιοπιστίας, δηλ. απρόσκοπτης λειτουργίας και απόδοσης 

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, 

συντήρησης, επισκευής κ.λ.π. 

5.  Για τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου η επιτροπή για να αιτιολογήσει την 

κρίση της οφείλει να θεσπίσει κριτήρια µε βάση τα οποία θα εκτιµήσει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά όλων των προσφεροµένων ειδών και να σταθµίσει µε συντελεστές 

βαρύτητας. Τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας πρέπει να είναι σταθερά για την 

ίδια προµήθεια και τα ίδια είδη. Το πρακτικό της επιτροπής είναι υποχρεωτικό να 

συνοδεύεται από τα κριτήρια. 

6.  Καταρχήν λαµβάνονται υπόψη αποκλίσεις από τις προδιαγραφές ή τους άλλους όρους 

διακήρυξης. Αν η προµήθεια γίνεται µε βάση τις προδιαγραφές που θέσπισε το ∆.Σ. µε 

απόφασή του, καµιά απόκλιση από τις προδιαγραφές δεν επιτρέπεται, εκτός από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Αν ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται γιατί δεν απέδωσε ο προηγούµενος του, επειδή τα 

είδη που προσφέρθηκαν σε εκείνον δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της ίδιας προδιαγραφής. 

β. Αν η προµήθεια έχει κριθεί επείγουσα. 

7.  Η επιτροπή µε το πρακτικό της, εισηγείται τη µερική ή ολική κατακύρωση του 

διαγωνισµού σε έναν ή περισσότερους µειοδότες ή την επανάληψη του για όλο ή µερικά 

από τα είδη µε ή χωρίς τροποποίηση της διακήρυξης ή ακόµη και την ακύρωσή του. 

8.  Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι µειοδότες µε προσφορές ισότιµες ως προς 

όλα τα στοιχεία είναι δυνατόν το αρµόδιο όργανο να αναδείξει µειοδότη είτε µε κλήρο, είτε 

κατανέµοντας σε αυτούς την προµήθεια των ειδών. Επιτρέπεται επίσης η κατανοµή σε 

περισσότερους µειοδότες αν η δυναµικότητα τους δεν εξασφαλίζει ποσοτικά ή από 

πλευράς χρόνου παράδοσης  τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

9.  Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου για την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

ανακοινώνεται στον προµηθευτή εγγράφως και προσκαλείται να προσέλθει σε τακτή 

προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ηµερών για να συµπληρώσει ή να αντικαταστήσει 

την εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος κανονισµού και να υπογράψει την 

σύµβαση ή παραγγελία. Αν περάσει η προθεσµία που έχει ορισθεί στην πρόσκληση και ο 

προµηθευτής δεν υπογράφει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
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οργάνου που πήρε την απόφαση για την κατακύρωση, που αποφασίζει επίσης την 

κατάπτωση της εγγύησης υπέρ της  ∆.Ε.Υ.Α.Π.  

10. Η απόφαση µε την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο προµηθευτής κοινοποιείται σε αυτόν 

εγγράφως. 

11. Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του προµηθευτή που αναδείχθηκε µειοδότης, η 

επιτροπή µπορεί να αποφασίσει αντί την επανάληψή του διαγωνισµού την προµήθεια του 

είδους από τους αµέσως επόµενους µειοδότες που πήραν µέρος στο διαγωνισµό και σε 

περίπτωση άρνησής τους, την προµήθεια του είδους µε απευθείας συµφωνία από το 

εµπόριο. 

Άρθρο 18ο 

Σύµβαση 

1. Για  τις προµήθειες του κλιµακίου Α, υπογράφεται σύµβαση από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. , 

το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ..  

2. Σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί και για προµήθειες των κλιµακίων Γ και Β , εφόσον  η 

προµήθεια αφορά είδη, για τα οποία απαιτείται δέσµευση του προµηθευτή ως προς την 

ποιότητα και καταλληλότητά τους, καθώς επίσης και για προµήθειες που αφορούν 

παροχή υπηρεσιών. 

3. Οι όροι της διακήρυξης όπως µπορεί να έχουν τροποποιηθεί σε συµφωνία µε τον 

προµηθευτή για το συµφέρον της ∆.Ε.Υ.Α.Π, µε την απόφαση της κατακύρωσης καθώς 

και κάθε πρόσθετος τεχνικός, οικονοµικός ή άλλος όρος περιέχονται στη σύµβαση 

αυτούσιοι ή µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα του διαγωνισµού, µε σκοπό την ακριβή 

περιγραφή των υποχρεώσεων του προµηθευτή και την εξασφάλιση των συµφερόντων 

της  ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

4. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης  κατατίθεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης του 

άρθρου 15 του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 19ο 

∆ικαίωµα αυξοµείωσης της προµήθειας 

1. Η ∆.Ε.Υ.Α.Π. έχει το δικαίωµα να περιλάβει στην σύµβαση που θα υπογραφεί όρο 

βάσει του οποίου κατά τη διάρκεια της ισχύος της θα µπορούν να αυξοµειώσουν τις 

αρχικές ποσότητες κατά ποσοστό µέχρι 50%. 

2. Η αύξηση αυτή µπορεί να αφορά όλες τις κατηγορίες υλικών ή µερικές µόνο απ’ 

αυτές, ο δε προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις τυχόν επί πλέον ποσότητες 

µε τις ίδιες τιµές και τους ίδιους υπόλοιπους όρους της σύµβασης. 
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Άρθρο 20ο 

∆ιαδικασία παραλαβής 

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών προµήθειας ή η εκτέλεση εργασιών γίνεται 

από την επιτροπή παραλαβής µε πρωτόκολλο. 

2. Η παραλαβή γίνεται στις αποθήκες της ∆.Ε.Υ.Α.Π.  ή όπου ορίζει η σύµβαση σύµφωνα 

µε τους όρους αυτής. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι µέρος ή το σύνολο των ειδών που 

παραδίδονται εµπρόθεσµα από τον προµηθευτή δεν συµφωνούν µε τους όρους της 

σύµβασης, τα απορρίπτει και καλεί τον προµηθευτή µέσα σε ορισµένη προθεσµία να 

παραδώσει άλλα ή να αντικαταστήσει αυτά που έχουν απορριφθεί. Αν η προθεσµία 

περάσει άκαρπη η επιτροπή παραλαβών συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο 

αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης µε πλήρη αιτιολόγηση. Στο ίδιο πρωτόκολλο γνωµατεύει 

αν τα είδη πρέπει να απορροφηθούν σαν ακατάλληλη στο σύνολο ή για µέρος αυτών ή 

αν τα είδη µπορούν να χρησιµοποιούν από την ∆.Ε.Υ.Α.Π. και στην περίπτωση αυτή 

αναφέρει την έκπτωση του προµηθευτή και την ανάλογη µείωση της αξίας της 

προµήθειας ή την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυοδοσίας που έχει καταβληθεί. Κατά 

τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ειδοποιείται ο προµηθευτής και αν µέσα σε ανατρεπτική 

προθεσµία δύο (2) ηµερών δεν παρουσιασθεί ή δεν δέχεται να υπογράψει το 

πρωτόκολλο απόρριψης, αυτό υπογράφεται µόνο από την επιτροπή παραλαβών και 

κοινοποιείται στην επιτροπή προµηθειών που αποφαίνεται σαν αρµόδιο όργανο που 

υπέγραψε την σύµβαση ή παραγγελία. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να 

αποκαταστήσει και κάθε άλλη πιθανή ζηµιά που έγινε στην ∆.Ε.Υ.Α.Π. σε περίπτωση 

µαταίωσης της προµήθειας από υπαιτιότητά του. 

4. Η ποιοτική παραλαβή των ειδών εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση ή 

παραγγελία γίνεται: 

α. Με πρακτική εξάσκηση  

β. Με µακροσκοπική εξέταση 

γ. Με χηµική ή µηχανική εξέταση 

δ. Με οποιαδήποτε τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

5.  Αντιρρήσεις του προµηθευτή για την απόρριψη των συµβατικών ειδών ή για επιβλητέα 

έκπτωση υποβάλλεται εγγράφως στην ∆/νση της υπηρεσίας µέσα σε ανατρεπτική 
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προθεσµία των οκτώ (8) ηµερών από της υπογραφής του πρωτοκόλλου απόρριψης και 

εξετάζονται από τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. 

6.  Τα είδη που παραλαµβάνονται παραδίδονται από την επιτροπή στην αποθήκη. 

Άρθρο 21ο 

Προµήθειες χωρίς διαγωνισµό 

Η προµήθεια υλικών χωρίς διαγωνισµό µε απευθείας ανάθεση επιτρέπεται στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

• Στις προµήθειες αντικειµένων, ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων, συσκευών 

κ.λ.π. για τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα κατασκευής ή διάθεσης ή εκµετάλλευσης ή 

εισαγωγής. 

• Στις προµήθειες προτύπων, εφηµερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων. 

• Προµήθειες για τις οποίες ο διαγωνισµός που έγινε δύο φορές δεν έφερε αποτέλεσµα ή 

το αποτέλεσµα κρίθηκε ασύµφορο και τυχόν επανάληψη του διαγωνισµού κρίνεται ότι δεν 

θα αποδώσει. 

• Προµήθειες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 1000,00 € . 

• Προµήθειες χωρίς διαγωνισµό (µε ανάθεση απ’ ευθείας σε ένα προµηθευτή) µέχρι του 

ποσού των 15.000,00 € µε Φ.Π.Α.  µε ευθύνη του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

 

Άρθρο 22ο  

Μισθώσεις ακινήτων 

1. Η µίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Π.  γίνεται µετά από τακτικό διαγωνισµό 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντα κανονισµού. 

2. Η µίσθωση ακινήτων µε απευθείας συµφωνία επιτρέπεται µόνο στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

α. Σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. ή αν 

έγινε δύο φορές διαγωνισµός χωρίς αποτέλεσµα ή κρίθηκε ασύµφορος. 

β. Αν πρόκειται για επέκταση εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Π.  σε άλλους χώρους του ίδιου ή 

παρακείµενου οικήµατος. 

γ. Αν πρόκειται για µισθώσεις ακινήτου που ανήκει σε Ν.Π.∆.∆. και κρίνεται συµφέρουσα η 

τιµή. 

3.  Η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό συµφωνητικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

∆.Σ. 

4.  Στη διακήρυξη για τη µίσθωση ακινήτων προσδιορίζονται: 
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α. Το είδος και η χωρητικότητα των ζητουµένων. 

β. Η περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο και η χρήση που προορίζεται. 

γ. Τυχόν απαιτούµενες ιδιαίτερες ιδιότητες αυτών. 

δ. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της µίσθωσης. 

ε. Ο χρόνος και ο τρόπος µεταβολής των µισθωµάτων. 

στ. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών ως και η ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης 

της προθεσµίας αποδοχής από την επιτροπή. 

ζ. Η τυχόν επιβάρυνση του εκµισθωτή µε τα έξοδα δηµοσίευσης των διακηρύξεων, νόµιµων 

κρατήσεων, τελών χαρτοσήµου και τελών σύµβασης. 

θ. Ο όρος ότι στην προσφορά θα αναγράφεται το ζητούµενο µίσθωµα, θα περιγράφεται το 

προσφερόµενο για την εκµίσθωση ακίνητο, ως και ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων 

της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ι. Κάθε άλλος όρος που κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.Π. είναι αναγκαίος. 

 

Άρθρο 23ο 

Εχεµύθεια - Τήρηση στοιχείων 

1. Όλα τα στοιχεία µε τις προµήθειες, στοιχεία ή πληροφορίες δεν επιτρέπεται να 

ανακοινωθούν µέχρι την αναγγελία της κατακύρωσης. 

2. Ο ∆/ντης τηρεί όλους τους σχετικούς φακέλους και τα στοιχεία των διαγωνισµών. 

 

Άρθρο 24ο 

Εκποίηση άχρηστου υλικού 

1. Τα υλικά που λόγω της µακροχρόνιας χρήσης ή λόγω αιτιών δεν µπορούν πλέον να 

χρησιµοποιηθούν συγκεντρώνονται στην αποθήκη. 

2. Από τα υλικά αυτά τα αναλώσιµα απογράφονται από την αποθήκη, τα δε πάγια από το 

λογιστήριο. 

3. Κατάσταση υλικών που προτείνονται για εκποίηση υποβάλλονται στο ∆.Σ. 

4. Το ∆.Σ. µε αιτιολογηµένη απόφασή του χαρακτηρίζει και εντάσσει τα προτεινόµενα για 

εκποίηση υλικά σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

α. Υλικά για εκποίηση. 

β. Υλικά επισκευάσιµα - διατηρητέα. 

5.  ∆εν εκποιείται υλικό αν δεν έχει χαρακτηρισθεί και ενταχθεί στο εκποιητικό. 
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Άρθρο 25ο 

Υποβολή προσφορών 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι να πάρουν µέρος στον διαγωνισµό εκποίησης των υλικών µπορούν να 

λάβουν γνώση της κατάστασης που βρίσκονται τα υλικά επισκεπτόµενοι τους χώρους 

αποθήκευσής των. 

2. Η διαδικασία διακήρυξης του διαγωνισµού γίνεται µε βάση τον παρόντα κανονισµό. 

3. Η παραλαβή των υλικών γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την καταβολή της αξίας 

του. 

4. Σε περίπτωση που η προς παράδοση ποσότητα βρεθεί µικρότερη της αναγραφοµένης 

στην διακήρυξή της, η ∆.Ε.Υ.Α.Π. επιστρέφει την επιπλέον καταβληθείσα αξία. 

5. Τα υλικά εκποιούνται όπως και όπου είναι, χωρίς δικαίωµα επιλογής, τα δε έξοδα 

φόρτωσης και µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 

6. Αν παρά τις επαναλήψεις η εκποίηση δεν γίνει τελικά δυνατή, το ∆.Σ. αναθέτει την 

εκποίηση σε έναν προµηθευτή. 

 Αν και µε αυτό τον τρόπο δεν επιτευχθεί αποτέλεσµα ή το επιτευχθέν τίµηµα 

δεν κρίνεται ικανοποιητικό το ∆.Σ. αποφασίζει την µερική ή ολική διατήρηση ή απόρριψη 

των εκποιουµένων υλικών. 

 

Άρθρο 26ο 

Μεταβατικές διατάξεις 

 Προµήθειες για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί 

σύµβαση πριν την ισχύ του παρόντος εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους αυτών. 

 

Άρθρο 27ο 

Τελικές διατάξεις 

 Οι διατάξεις του κανονισµού αυτού αναθεωρούνται ή τροποποιούνται µετά από 

απόφαση του ∆.Σ. 

 Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάγονται οι κάθε είδους αναθέσεις µελετών, 

ερευνών ή άλλων εργασιών σχετικών µε τους σκοπούς της Επιχείρησης καθώς και η αγορά 

των αποτελεσµάτων τους και οι ασφάλειες. 
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Άρθρο 28ο 

Έναρξη ισχύος 

 Ο παρών κανονισµός ισχύει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από τα αρµόδια 

όργανα..            

 

 

                                                    O Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

                                               

 

                                                             Χ. Τζούλης 


