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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1°  

Αντικείμενο 
Το παρόν στοιχείο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και 

ειδικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεσθεί η προμήθεια, σε 

συνδυασμό με τους όρους των λοιπών Συμβατικών στοιχείων. 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των χημικών που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων της 

ΔΕΥΑ Τρικάλων και συγκεκριμένα: 

α) για την απολύμανση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

β) για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Τρικάλων  

γ) για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 

ΕΕΛ Τρικάλων.    

Λόγω της φύσης των υλικών,  η προμήθεια τους κατά το τρέχον έτος 2017 θα γίνει 

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων ύδρευσης και επεξεργασίας 

λυμάτων της ΔΕΥΑΤ. 

Η χρήση τους από το προσωπικό της ΔΕΥΑΤ θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και πάντοτε 

με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων της 

ΔΕΥΑΤ με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

Άρθρο 2° 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η σύμβαση και διενέργεια της προμήθειας 

διέπονται από τις διατάξεις :  

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».  

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

5) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως 

και Αποχετεύσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
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Άρθρο 3° 
Συμβατικά Στοιχεία 

1. Τα στοιχεία δημοπράτησης με τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός, η ανάθεση και η 

διενέργεια της προμήθειας είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

όρων τους, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής : 

- Το συμφωνητικό. 

- Η παρούσα Διακήρυξη. 

- Προϋπολογισμός Προσφοράς. 

- Τιμολόγιο Προσφοράς.  

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

- Τιμολόγιο Μελέτης. 

2. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης προμήθειας, η 

οποία υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας. 

 

Άρθρο 4° 
Εκτέλεση της προμήθειας 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο 

προμηθευτής έλαβε γνώση και έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία δημοπράτησης καθώς 

και ότι ερεύνησε και έχει πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και όλων των άλλων 

θεμάτων που με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση της προμήθειας, 

επίσης ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τα Συμβατικά Στοιχεία. 

Παράλειψη του προμηθευτή να ενημερωθεί, με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά την 

προμήθεια, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις 

συμβατικές υποχρεώσεις. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων χημικών υλικών, αλλά 

σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας για κάθε χημικό υλικό. 

Άρθρο 5° 
Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας 

1. Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, από την 

ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας.  

2. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η προμήθεια μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η 

διακήρυξη αυτή, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των άρθρων 185, 207 και  

218  του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 6° 
Ευθύνη του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τα προϊόντα όπως προβλέπονται στα Συμβατικά 

στοιχεία. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις που θα 

επιφέρει στα προϊόντα, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΤ, μετά την υπογραφή του 

συμφωνητικού, φέρει αποκλειστική την ευθύνη των συνεπειών από την ενδεχόμενη 

απόφαση της ΔΕΥΑΤ, όπως παρακάτω: 

α. Να απορρίψει τα προϊόντα.     

β. Να τα αποδεχθεί με αιτιολογημένη μείωση της συμβατικής τιμής. 

γ. Να τα αποδεχθεί με την συμβατική τιμή. Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται ότι 

ακόμη και εάν από τις ανωτέρω τροποποιήσεις προκύπτει οικονομικό όφελος για την 

ΔΕΥΑΤ, λόγω βελτίωσης του προϊόντος, ο ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση 

πέραν της συμβατικής αμοιβής για την προμήθεια. 

2. Ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των κατάλληλων 

υλικών, μηχανημάτων και μεθόδων εργασίας για την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τα 

Συμβατικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή μέθοδοι εργασίας καλύπτονται από 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όλα τα σχετικά έξοδα για την χρησιμοποίηση της ευρεσιτεχνίας 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 7° 
Εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτο. 

Απαγορεύεται η από τον προμηθευτή εκχώρηση σε τρίτο του συνόλου ή μέρους της 

προμήθειας, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΤ.  Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 8° 
Κυρώσεις. 

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις, τα πρόστιμα και οι λοιπές συνέπειες που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2017 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ 
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1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα χημικά υλικά που προτίθεται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΤ είναι τα κάτωθι: 

Α) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά 

ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δοχεία των 32 κιλών. 

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε 

να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού 

που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και έγκριση από τον ΕΟΦ σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 961 τεύχος Β/23-12-1994.  

Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι τουλάχιστον 12% κ.β και με 

ελάχιστο διαθέσιμο χλώριο 140gr/λίτρο.  

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε 

ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό ποιότητας για την κάθε παρτίδα του υλικού που θα αναφέρει την 

περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης (αφορά  τις εγκαταστάσεις ύδρευσης). Τα δοχεία μεταφοράς του 

υλικού θα είναι σφραγισμένα με κατάλληλο πώμα. Η εκάστοτε παραγγελία διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου δεν θα είναι μικρότερη από 24 δοχεία. 

Β) Πλαστικά δοχεία περίπου 30 κιλών κατάλληλα για τη μεταφορά διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου, τα οποία δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή 

θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaClO.  

Τα κενά δοχεία θα επιστρέφονται με έξοδα της ΔΕΥΑΤ στον προμηθευτή και η αξία τους θα 

πιστώνεται υπέρ της ΔΕΥΑΤ. 

Γ) Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού 

βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ 

και η οποία υπόκειται σε φυγοκέντριση με μηχανικό διαχωριστή. Το υλικό θα είναι 

συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα 

είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα.  
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2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

2. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους βασικούς όρους κάθε  

ενότητας της διακήρυξης θα απορρίπτονται αν αυτές κριθούν ουσιώδεις. Ο  

χαρακτηρισμός ¨ουσιώδης¨ προκύπτει από τον σκοπό που εξυπηρετεί η  

παρούσα προμήθεια και κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από την αρμόδια 

επιτροπή αξιολογητών.    

3. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τα  

σχετικά PROSPECTUS των προϊόντων που αναφέρουν και στα οποία θα αναφέρονται  

αναλυτικά τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα PROSPECTUS θα είναι  

γραμμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας, οποτεδήποτε μετά την λήξη των 

προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε φάκελο στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:  

-Τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

-Δύο άλλοι σφραγισμένοι φάκελοι εκ των οποίων ο ένας θα έχει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει όλα τα σχετικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών, ο δε 

άλλος τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

8. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών έχει ως εξής :  

Πρώτα θα εξετασθούν τα δικαιολογητικά και θα ανοιχθούν οι φάκελοι των  

τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την εξακρίβωση της επάρκειας των τεχνικών 

προδιαγραφών των προσφορών, θα ανοιχθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

(όσων κρίθηκαν τεχνικά επαρκείς) ενώπιον των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σε 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.  

 

 

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2017 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων προτίθεται να  προμηθευτεί 

τα απαιτούμενα χημικά υλικά για την απολύμανση πόσιμου νερού και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων των Τρικάλων και συγκεκριμένα: 

α) για την απολύμανση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και την 

απολύμανση της εκροής της ΕΕΛ 

β) για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 

ΕΕΛ Τρικάλων.   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα χημικά υλικά που προτίθεται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΤ είναι τα κάτωθι: 

Α) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά 

ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δοχεία των 32 κιλών. 

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε 

να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού 

που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και έγκριση από τον ΕΟΦ σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 961 τεύχος Β /23-12-1994. 

Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι τουλάχιστον 12% κ.β. και με 

ελάχιστο διαθέσιμο χλώριο 140gr/λίτρο.  

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε 

ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό ποιότητας για την κάθε παρτίδα του υλικού που θα αναφέρει την 

περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης (αφορά  τις εγκαταστάσεις ύδρευσης). Τα δοχεία μεταφοράς του 

υλικού θα είναι σφραγισμένα με κατάλληλο πώμα. 

Β) Πλαστικά δοχεία περίπου 30 κιλών κατάλληλα για τη μεταφορά διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου, τα οποία δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή 

θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaClO.  

Τα κενά δοχεία θα επιστρέφονται με έξοδα της ΔΕΥΑΤ στον προμηθευτή και η αξία τους θα 

πιστώνεται υπέρ της ΔΕΥΑΤ. 
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Γ) Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού 

βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ 

και η οποία υπόκειται σε φυγοκέντριση με μηχανικό διαχωριστή. Το υλικό θα είναι 

συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα 

είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα.  

 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) 

Α. Τεχνική Προσφορά. 

Στην Τεχνική Προσφορά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την 

καταλληλότητα του προσφερόμενου χημικού υλικού για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Τα 

περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5Β. της διακήρυξης. 

Β. Οικονομική Προσφορά. 

Στην Οικονομική Προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η δαπάνη κάθε επί μέρους 

τμήματος του προσφερόμενου υλικού σε αντιστοιχία με την Τεχνική Περιγραφή. 

 

 

 

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2017 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χημικών υλικών 

της ΔΕΥΑ Τρικάλων» 

Αριθ. Μελέτης: 4/2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΤ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 

Υποχλωριώδες 

νάτριο Kg 17.000 0,30 5.100,00 

2 

Δοχείο περ. 30 κιλών 

για τη μεταφορά 

διαλύματος NaClO τεμάχιο 50 8 400,00 

3 

Πολυηλεκτρολύτης 

ΕΕΛ Kg 11.500 3,0 34.500,00 

Σύνολο: 40.000,00 

   

 

 
 

 

 

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2017 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χημικών υλικών 

της ΔΕΥΑ Τρικάλων» 

Αριθ. Μελέτης: 4/2017 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου 

από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δοχεία περ. 30 κιλών. Οι 

προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να 

διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η εκάστοτε παραγγελία διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου δεν θα είναι μικρότερη από 24 δοχεία. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με δαπάνη, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): Μηδέν Ευρώ και τριάντα λεπτά                          0,30 € 

 

Β) Πλαστικά δοχεία περ. 30 κιλών κατάλληλα για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους 

νατρίου, τα οποία δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να 

έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaClΟ.  

Τα κενά δοχεία θα επιστρέφονται με έξοδα της ΔΕΥΑΤ στον προμηθευτή και η αξία τους θα 

πιστώνεται υπέρ της ΔΕΥΑΤ. 

Τιμή ανά τεμάχιο: Οκτώ Ευρώ                                                                       8 € 

 

Γ) Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού 

βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ 

και η οποία υπόκειται σε  φυγοκέντρηση με μηχανικό διαχωριστή . Το υλικό θα είναι 

συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή  αδιάβροχο κάλυμμα.  

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με δαπάνη, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου. 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): Τρία Ευρώ                                                       3,00 € 

   

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2017 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χημικών υλικών 

της ΔΕΥΑ Τρικάλων» 

Αριθ. Μελέτης: 4/2017 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 
Υποχλωριώδες 

νάτριο 
Kg 17.000   

2 

Δοχείο περ. 30 κιλών 

για τη μεταφορά 

διαλύματος NaClO 

τεμάχιο 50   

3 
Πολυηλεκτρολύτης 

ΕΕΛ 
Kg 11.500   

Σύνολο  

ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

      

(1) Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του δοχείου 

 

Τρίκαλα, ......./..../2017 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………… 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χημικών υλικών 

της ΔΕΥΑ Τρικάλων» 

Αριθ. Μελέτης: 4/2017 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τιμή του τιμολογίου αυτού αφορά στην κατ’ αποκοπή τιμή των υπό προμήθεια υλικών 

όπως περιγράφονται στα συμβατικά στοιχεία. 

Η κατ’ αποκοπή τιμή περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη που είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα στοιχεία δημοπράτησης και την αναγνωρισμένη 

πρακτική. 

Στην κατ’ αποκοπή τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Α) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου 

από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δοχεία δοχείο περ. 30 κιλών για 

τη μεταφορά διαλύματος NaClO. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την 

χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η 

εκάστοτε παραγγελία διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου δεν θα είναι μικρότερη από 24 

δοχεία. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με δαπάνη, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου. 

Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Β) Πλαστικά δοχεία περ. 50 κιλών για τη μεταφορά διαλύματος NaClO κατάλληλα για τη 

μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, τα οποία δε θα πρέπει να έχουν 

χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την 

πλήρωσή τους με NaClΟ.  

Τα κενά δοχεία θα επιστρέφονται με έξοδα της ΔΕΥΑΤ στον προμηθευτή και η αξία τους θα 

πιστώνεται υπέρ της ΔΕΥΑΤ. 

Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  
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Γ) Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού 

βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ 

και η οποία υπόκειται σε φυγοκέντριση με μηχανικό διαχωριστή. Το υλικό θα είναι 

συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα 

είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα.  

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με δαπάνη, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου. 

Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Τρίκαλα, ......./..../2017 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………… 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χημικών υλικών 

της ΔΕΥΑ Τρικάλων» 

     
Τρίκαλα, 11/04/2017 
 Αρ. Πρωτ.: 1887 
Αριθ. Μελέτης: 4/2017 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.  

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».  

γ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).  

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -

Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

ε)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται 

ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων.  

στ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές 

ρυθμίσεις».  

ζ) Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών».  

η)Την αριθμ. 41/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό της μελέτης και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή. 
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Η εν λόγω προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α και θα 

διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η σύμβαση και διενέργεια της προμήθειας 

διέπονται από τις διατάξεις :  

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».  

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

5) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.  

ΑΡΘΡΟ 2 
Συμβατικά στοιχεία 

 
1. Τα στοιχεία δημοπράτησης με τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός, η ανάθεση και η 

διενέργεια της προμήθειας είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

όρων τους, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής : 

- Το συμφωνητικό. 

- Η παρούσα Διακήρυξη. 

- Προϋπολογισμός Προσφοράς. 

- Τιμολόγιο Προσφοράς.  

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

- Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

- Τιμολόγιο Μελέτης. 

2. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης της προμήθειας, 

η οποία υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Δημοπρατούσα Αρχή - Σύστημα Δημοπρασίας - Αντικείμενο Προμήθειας-  

Προϋπολογισμός  
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ), προκηρύσσει 

συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου για την προμήθεια, 

ανεξαρτήτως προέλευσης, χημικών υλικών προϋπολογιζόμενης αξίας 40.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον 

Φ.Π.Α. 24%).  

2.Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 64-08-03 του προϋπολογισμού 

εξόδων έτους 2017 κατά το ποσό των 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..  Σχετικός CPV: 24000000-4. 



3 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

 

Α. Χρόνος - Τόπος διαγωνισμού - Κατάθεση προσφορών 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Τρίκαλα, στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ την 25-04-2017, ημέρα 

Τρίτη.  

2. Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών από  την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ..  

3. Μετά τη λήξη της ώρας που έχει οριστεί ως λήξη παραλαβής των προσφορών, καμιά 

νέα προσφορά δεν θα γίνει δεκτή, εκτός εάν συνεχίζεται χωρίς διακοπή η υποβολή φακέλων. 

4. Μετά την υποβολή των φακέλων στην Επιτροπή Διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται καμία 

τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση των προσφορών. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στην καθορισμένη 

ημέρα και ώρα, αυτή θα διενεργηθεί στις 8-5-2017, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την 

ίδια ώρα. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους σφραγισμένους φακέλους των 

προσφορών τους αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την 

προαναφερόμενη μέρα, ώρα και τόπο όταν κατάθεση των  προσφορών γίνεται από  τα  

φυσικά  πρόσωπα. 

6.  Η κατάθεση προσφορών των Ανωνύμων Εταιρειών γίνεται από μέλος του Διοικητικού 

τους Συμβουλίου, νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης, των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών από το διαχειριστή τους. Επίσης η 

κατάθεση των προσφορών όλων των εταιριών μπορεί να γίνει, πλην των παραπάνω νομίμων 

εκπροσώπων τους και από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

7.  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην  υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

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

περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα 

στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

8.  Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 

του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

9. Προσφορές που περιέρχονται 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 

τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία.  
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10.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:         

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

11. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι 

αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση 

των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς του όρους της διακήρυξης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα 

γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

Προσφορές 

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα στον ανοικτό 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 6. Τα 

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

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επίσης τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με 

την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

2. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη 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 την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. Διευκρινίσεις  δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται  σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
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    Αντιπροσφορές 

 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

  

  Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών  μετά τη λήξη της παραλαβής των 

προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 

μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά του κυρίως φάκελου και του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

2. Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές 

καθώς και τα δικαιολογητικά αυτών. 

3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 

σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή. 

4. Στην συνέχεια ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης η συμφωνία των 

τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ενημερώνονται οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι για το αν οι προσφορές τους έγινα αποδεκτές με την κοινοποίηση 

σχετικού πρακτικού.  

5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού γίνεται  δημόσια, 

παρουσία όσων υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους 

οποίους καλεί η αρμόδια επιτροπή για την διενέργεια της προμήθειας, προκειμένου να 

λάβουν γνώση  των τιμών που προσφέρθηκαν. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

 

Β. Αντικείμενο του διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των χημικών που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων της 

ΔΕΥΑ Τρικάλων και συγκεκριμένα: 

α) για την απολύμανση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

β) για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Τρικάλων  

γ) για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 

ΕΕΛ Τρικάλων.    
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Λόγω της φύσης των υλικών,  η προμήθεια τους κατά το τρέχον έτος 2017 θα γίνει 

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων ύδρευσης και επεξεργασίας 

λυμάτων της ΔΕΥΑΤ. 

Η χρήση τους από το προσωπικό της ΔΕΥΑΤ θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και πάντοτε 

με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων της 

ΔΕΥΑΤ με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  
Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές (φυσικά, νομικά πρόσωπα, 

συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) του δημοπρατούμενου αντικειμένου, από το 

εσωτερικό ή εξωτερικό, που παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ή την επαγγελματική τους οργάνωση.  

β) Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία 

Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Ο φάκελος της προσφοράς που υποβάλλεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα 

με το άρθρο 4 της παρούσας, πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τα ακόλουθα : 

Α. Δικαιολογητικά έγγραφα : 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

2) 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. 

3) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό: 

-Πτώχευση 

-Εκκαθάριση 

-Αναγκαστική διαχείριση 

-Πτωχευτικό συμβιβασμό 

και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία: 

-Κήρυξης σε πτώχευση 

-Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης  
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-Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης  

-Έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού 

(Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου). Σε 

περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν εκδίδουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν βεβαίωση ότι η αρμόδια Υπηρεσία δεν χορηγεί τέτοιο 

δικαιολογητικό ή ότι δεν τηρεί τέτοια αρχεία.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για 

την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν χωρίς καμία υποχρέωση-ευθύνη της 

Επιτροπής. 

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 τους υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

Δημόσια Αρχή. 

6)Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά, σύμφωνα με το 

άρθρο 93, του 4412/2016 προκειμένου περί εταιρειών ανωνύμων, περιορισμένης 

ευθύνης, ομμορύθμων και ετερρορύθμων.  

 

β) Οι Αλλοδαποί: 

1)  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται 

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης 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. 

 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) 

του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.  

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν είναι στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β)  εκτός από το απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου. 

 

δ) Οι Συνεταιρισμοί: 

1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 

 

ε) Οι ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε επαγγελματία που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

  Με κάθε προσφορά επίσης υποβάλλεται : 

 H αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο για την 

διαπίστωση  είτε της αυτοπρόσωπης είτε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως  κατάθεσης της 

προσφοράς  

 Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης ως και των συναφών αυτής διατάξεων, των κειμένων νόμων και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι, για την παροχή της δημοπρατούμενης υπηρεσίας ο 

προσφέρων έχει λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών των χώρων, όπου αυτή θα 

παρασχεθεί. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.  

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 

συμβολαιογράφου. Για τους επαγγελματίες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του 

γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφου. 

Η μη προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών θα έχε ι συνέπεια την 

απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
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Β. Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά θα περιέχεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τα ακόλουθα: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων χημικών προϊόντων (TECHNICAL DATA 

SHEET). 

2. Πιστοποιητικά ποιότητας που συνοδεύουν το προϊόν (σύστημα διασφάλισης ποιότητας, 

πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα κατά ISO).  

3. Δελτία Δεδομένων ασφαλείας για την ορθή μεταφορά, χρήση και απόρριψη του χημικού 

υλικού (MATERIAL SAFETY DATA SHEET). 

4. Ειδικά για το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση απαιτείται  πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ σύμφωνα με το ΦΕΚ 961 τεύχος Β 

/23-12-1994.    

5. Τα παραπάνω έγγραφα θα είναι γραμμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

 

Όλα τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κ.λ.π. που θα συμπεριληφθούν στην 

πρόσφορα θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα.   Τα ξενόγλωσσα 

έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία θα 

πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη μετάφραση στην Ελληνική.  

 

Γ. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τα ακόλουθα: 

Οικονομική   προσφορά    στην    οποία     θα αναγράφονται: 

 Η συνολική τιμή του προσφερόμενου υλικού, απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. 

 Ο Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά. 

 Η δαπάνη μεταφοράς του υλικού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΤ.  

Γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές, που θα είναι διατυπωμένες όπως η κύρια 

προσφορά με την ένδειξη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς 

τους όρους της διακήρυξης  απορρίπτονται.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα, 

ή μεταφρασμένα σ' αυτή. Η παράλειψη έστω και ενός των παραπάνω δικαιολογητικών 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
Χρόνος ισχύος προσφορών – Εγγυήσεις  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες,  προσμετρούμενες από 

την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό (παρ. 1, άρθρο 

72  ν. 4412/2016)  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% του 

προϋπολογισμού της προμήθειας μη υπολογιζόμενης της έκπτωσης που επιτευχθεί κατά την 

δημοπρασία, ήτοι ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (2.000,00€) η οποία θα έχει ισχύ μέχρι την εκτέλεση του 

συνόλου της προμήθειας. 

Ομοίως σε περίπτωση ανακήρυξης περισσοτέρων του ενός μειοδοτών (μειοδότης κατ΄ 

είδος /είδη) τότε αυτοί υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 

5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών, για τα οποία 

ανακηρύχθηκαν μειοδότες. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην Φ.Π.Α. 

  α) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.     

  β) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

  (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης. 

  (2) Τον εκδότη. 

  (3) Τον φορέα  προς τον οποίο απευθύνεται. 

  (4) Τον αριθμό της εγγύησης. 

  (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

  (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδύεται η 

εγγύηση. 

  (7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προς προμήθεια υπηρεσία. 

  (8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

  (9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα  που έχει συνάψει τη 

σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση 

ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

  (10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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  (11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο πλέον δύο (2) μήνες. 

  (12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Στην περίπτωση ένωσης επαγγελματιών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

Η εγγύηση υποχρεωτικά συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδεται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμον το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα και πρέπει να είναι συνταγμένες κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Διεξαγωγή Δημοπρασίας 

1. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίζεται από το Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΤ με βάσει τον Ν.4412/2016. 

2. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη μικρότερη τιμή, εφόσον το 

προσφερόμενο υλικό είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης 

σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις. 

3. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή των διαγωνιζομένων ή δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,  απορρίπτονται ως  

απαράδεκτες.  Θα λογίζονται ως σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης προσφορές που 

εμφανίζουν επουσιώδεις, κατά την κρίση της επιτροπής, αποκλίσεις. 

4. Η επιλογή μπορεί να γίνει από περισσότερους από έναν προμηθευτές (μειοδότης ανά είδος). 

5. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 

προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. 

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της 

προμήθειας ποσότητας και για ορισμένα είδη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Ενστάσεις 

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

συμμετοχής ενδιαφερομένου σ` αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
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β. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

Η ένσταση εξετάζεται από το διοικητικό συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο μέχρι την προτεραία της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω 

απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

γίνεται  μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού  με τροποποίηση των όρων της  

διακήρυξης  και θα πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 

μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι 

μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική διακήρυξη. 

  γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

ενδιαφερομένου σ` αυτόν, μόνο από ενδιαφερόμενο που συμμετέχει στο 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 

επιτροπή 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 γνωμοδότησή του στο διοικητικό συμβούλιο που αποφαίνεται 

τελικά, εντός δέκα ημερών από την λήξη της προθεσμίας  υποβολής ενστάσεων.  

δ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα άρθρο 127 και 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της Δ.Ε.Υ.Α. 

Τρικάλων, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του 
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γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά 

τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ). 

 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Υπογραφή της Σύμβασης 

1. Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ. 

2. Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ για την κατακύρωση του αποτελέσματος θα κοινοποιηθεί 

στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της να 

προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ για την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση ή κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη από το νόμο 

και την παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που ορίζεται με απόφαση από το Δ.Σ., το οποίο 

αποφασίζει επίσης την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.  

4. Η απόφαση με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος, κοινοποιείται σε αυτόν 

εγγράφως. 

5. Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου, η επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στο 

διοικητικό συμβούλιο αντί την επανάληψή του διαγωνισμού την ανάθεση της προμήθειας 

χημικών υλικών σε έναν από τους αμέσως επόμενους μειοδότες που πήραν μέρος στο 

διαγωνισμό και σε περίπτωση άρνησής τους, την ανάθεση με απευθείας συμφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου -Ποινικές Ρήτρες  
1.  Χρόνος παράδοσης: Εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία της έγγραφης 

παραγγελίας.  

2.Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στην περίπτωση 

της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

3.Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
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Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η προμήθεια μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η 

διακήρυξη αυτή, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των άρθρων 185, 207 και  

218  του ν. 4412/2016. 

Οι ποινικές ρήτρες βάσει των παραπάνω άρθρων υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (φορέα), αν οι υπηρεσίες 

που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

δ)αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

207, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

ε)ότι προβλέπεται για ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτον φορέα το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 
Παραλαβή της προμήθειας 

1. Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

του τμήματος Ύδρευσης. Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπομένη από τον Ν. 4412/2016 

επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ και με τη διαδικασία που ορίζεται από το ίδιο 

άρθρο. 

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των προμηθευόμενων 

υλικών κατά ποσοστό ± 50%, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.  

3.Η αύξηση/μείωση αυτή μπορεί να αφορά όλες τις κατηγορίες υλικών ή μερικές μόνο 

απ’ αυτές, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις τυχόν επί πλέον ή επί έλαττον 

ποσότητες με τις ίδιες τιμές και τους λοιπούς  όρους της σύμβασης. 
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Διαδικασία παραλαβής 

1. Η παραλαβή των προμηθευόμενων χημικών υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων αντίστοιχα. 

2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής με πρωτόκολλο. 

3. Η παραλαβή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ή 

στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης. 

4. 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 παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο αναφέρονται 

οι λόγοι απόρριψης με πλήρη αιτιολόγηση. Στο ίδιο πρωτόκολλο γνωματεύει αν τα είδη 

πρέπει να απορριφθούν ως ακατάλληλα στο σύνολό τους  ή για μέρος αυτών ή αν τα είδη 

μπορούν να χρησιμοποιούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και στην περίπτωση αυτή αναφέρει το 

ποσοστό έκπτωσης επί των συμβατικών τιμών 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 παραλαβής 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 Δ.Ε.Υ.Α. σε περίπτωση ματαίωσης της προμήθειας από υπαιτιότητά του. 

5. 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. 

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

έκπτωση υποβάλλεται εγγράφως στην ΔΕΥΑΤ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία των οκτώ (8) 

ημερών από της υπογραφής του πρωτοκόλλου απόρριψης και εξετάζονται από το Δ.Σ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Πληρωμή της προμήθειας 
1. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο παρακάτω τρόπος πληρωμής 

δηλ. 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους. 
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Στην περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο πιο πάνω τρόπος πληρωμής κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών λογίζεται αυτός ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος 

πληρωμής. 

Για την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει στη ΔΕΥΑΤ τα σχετικά 

τιμολόγια, τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

2. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην Φ.Π.Α..  

 

ΑΡΘΡΟ 14 
Φόροι – Κρατήσεις 

1. Η ΔΕΥΑΤ, σύμφωνα με το Ν.3463/2006, απαλλάσσεται από φόρους, δασμούς, 

χαρτόσημο, κρατήσεις κ.λ.π.. και για το λόγο αυτό τα είδη που προέρχονται από το εξωτερικό 

θα εισαχθούν ατελώς με μέριμνα του προμηθευτή. 

2. Τον προμηθευτή  βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις, ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής των. 

3.Κρατήσεις λόγω φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνουν την προμήθεια και 

καταβάλλονται από τη ΔΕΥΑΤ στον προμηθευτή με την πληρωμή του κάθε λογαριασμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Άλλες Διατάξεις 
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης: 

α. Στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων: http://www.deyat.gr.  

β. Στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων). 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 

διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, θα αναρτηθεί στο δικτυακό της τόπο και θα αναρτηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

 
ΑΡΘΡΟ 17 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
Η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω (A.Δ.Σ. 9/2017): 

 κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρώτριά του την κ. 

Σπυριδούλα Οικονομίδου. 

  κ. Βασιλική Παππά, Γραμματέα της επιτροπής, με αναπληρώτριά της την κ. Ευαγγελία 

Ιακωβάκη.  

 κ. Γραμματή Μπάτζιου, Μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτριά της την κ. Παναγιώτα 
Ντούβλη.  

http://www.deyat.gr/
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ΑΡΘΡΟ 18 
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων αποτελείται από τους παρακάτω (Α.Δ.Σ. 9/2017):  

 κ. Ευθυμία Καραμάλη, Πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρώτριά της την κ. Ελένη Ζάρα.  

κ. Ηλία Βαλαώρα, Γραμματέα της επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Ταμπακά. 

κ. Μαρίνα Παπαστεργίου, Μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή της τον κ. Γεώργιο 
Μέρμηγκα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Λήψη πληροφοριών 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών- Επιτροπή διαγωνισμού: 2431021458 και FAX:2431076565  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:  

α. Στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων: http://www.deyat.gr.  

β. Στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων)  

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 41/2017 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ 
 
 
 

ΠΑΖΑIΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 



1 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

        Τρίκαλα, 11/04/2017 

       Αρ. Πρωτ.: 1887 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Η Δ.Ε.Υ.Α. TΡΙΚΑΛΩΝ 

Την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00π.μ. μέχρι 

11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, Τ.Κ. 42100, θα γίνει Συνοπτικός 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που 

αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί 

σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω 

ειδών.  

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Βασιλική Παππά και 

Γραμματή Μπάτζιου.  

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076967, 2431021458. - Fax: 2431076565. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης: 

α. Στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων: http://www.deyat.gr.  

β. Στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί  η δημοπρασία την προαναφερθείσα  ημερομηνία, 

τότε αυτός θα γίνει την 8-5-2017, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 

ΠΑΖΑIΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

http://www.deyat.gr/

