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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ  
 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€), με 
αντικείμενο την ανάδειξη προμηθευτού για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Καλωδίων για τις ανάγκες του ΠΣΚΗ 
Προϋπολογισμού δαπάνης 59.997,50€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), η οποία προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΔΕΠΤΑΗ  
  
Άρθρο 1ο

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας, ισχύουν: 
1. Ο Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ 185/Β/93/Αρ. Απ. ΥΠ. ΕΣ. 11389/93). 
2. Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114/2006 ). 
3. Ο ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης ”. 
4. Το Π.Δ. 105/89 “ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό 

Δίκαιο κλπ.” για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις άνω διατάξεις (1) και (2). 
5. Τον Ν. 1797/88 “ Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ” για θέματα που δεν 

ρυθμίζονται από τις άνω διατάξεις (1), (2) και (3). 
6. Τον Ν. 2000/91. 
7. Τον Ν. 2286/95 “ Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ”. 
8. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 
9. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
10. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 
 



 

 

Άρθρο 2ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.997,50€ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).  
Η προμήθεια θα γίνει από πόρους της ΔΕΠΤΑΗ του έτους 2014.  
Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2014 για το ΠΣΚΗ. 
 
Άρθρο 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ επί της οδού Πλαστήρα, από την Αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού την 27-03-2014 ημέρα Πέμπτη από τις 10.00 πμ έως και 10.30 μμ (ώρα λήξης 
παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 πμ καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
Άρθρο 4ο ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 
 
Άρθρο 5 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 
1. - ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους.  

β. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενημερωμένοι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  

γ. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

2. - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση από τη χώρα εγκατάστασής τους.  

3. - ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ. 
Όλα τα ως άνω. 

4. - ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 
Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα.  
Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 
 
Άρθρο 6 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 1797/88 και την παρ.9 του 
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07). 
 



 

 

Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
7.1 Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση τιμολογίου στο αριθμημένο έντυπο της υπηρεσίας. 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων ειδών, η μεταφορά αυτών και η 
παράδοση στο ΠΣΚΗ. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

7.2 Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος 
θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με κεφαλαία γράμματα 
β. Τον πλήρη τίτλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  
γ. Τον τίτλο της προμήθειας 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

7.3 Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο μέσα στον αρχικό φάκελο προσφοράς, με τίτλο 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Αυτός ο φάκελος 
θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με κεφαλαία γράμματα. 
β. Τον πλήρη τίτλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  
γ. Τον τίτλο της προμήθειας 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

7.4 Σε διαφορετικό φάκελο σφραγισμένο μέσα στον αρχικό φάκελο προσφοράς, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας.  

7.5 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 
7.6 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
7.7 Προσφορά για μέρος της ποσότητας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
7.8 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δε γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρων διακήρυξης. Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
Άρθρο 8 ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
8.1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 

προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης. 

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

8.3 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή 
μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου 
και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8.4 Δεν απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του εργοστασίου κατασκευής, όταν τα προϊόντα τα 
κατασκευάζει μεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι 



 

 

ευχερής η προμήθειά τους (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 112/95 και 339/93). Κατατίθεται όμως υποχρεωτικά η 
σχετική υπεύθυνη δήλωση της συμμετέχουσας εταιρείας περί της αφθονίας τούτων. 

8.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ. 
8.6    Τα καλώδια θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843, μέχρι τη διατομή  5x10mm2 θα είναι μονόκλωνα ενώ οι 

μεγαλύτερες διατομές θα είναι πολύκλωνα.   
              Ο συμβολισμός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης καλωδίων και 

με μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με CENELEC (HD 361 «Σύστημα για το χαρακτηρισμό 
καλωδίων» και ΕΛΟΤ 410. 
Τα αποδεκτά υλικά θα φέρνουν την σήμανση ΕΛΟΤ <HAR>. Η σήμανση ΕΛΟΤ <HAR> σημαίνει 
εναρμονισθείς αγωγός ή καλώδιο κατά  CENELEC και ότι η κατασκευή τους ελέγχεται συνεχώς.  
Γενικά τα αποδεκτά υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως για 
παράδειγμα ΕΛΟΤ <HAR>, NF <HAR>, BS <HAR> κ.λ.π.  

           Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης.  

          Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται 
παραπάνω. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση 
CE  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

          Τα καλώδια θα παραδοθούν σε στροφεία μέγιστου μήκους καλωδίων 1000 μέτρα. 
 
Άρθρο 9 ο

 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
9.1 Οι προσφορές θα δίνονται με ελεύθερη τιμολόγηση των ειδών, με αναγραφή της τιμής αριθμητικά, ενώ 

στο σύνολο αριθμητικά και ολογράφως,  
9.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ή στη 
σχετική μελέτη. 

 
Άρθρο 10 ο

 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
10.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ισχύει μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης μετά από την 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
Άρθρο 11 ο

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
11.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  
 Στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι πέντε ημέρες προ της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με ΦΑΞ και με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα  



 

 

από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ το οποίο τελικά 
αποφασίζει. 

11.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

11.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 
Άρθρο 12 ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
12.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο 
η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών 
άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 
αυτή. 

12.2 Επειδή ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και 
μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η 
οικονομική προσφορά παραμένει κλειστή και μονογράφεται από το αρμόδιο όργανο. 

12.3 Μετά την καταγραφή όλων των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα 
στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι’ 
αυτούς που τυχόν αποκλειστούν έχοντας υπ’ όψη την παρούσα διακήρυξη και τη σχετική νομοθεσία. 
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τη Διακήρυξη αποκλείονται 
από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

12.4 Στη συνέχεια, δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισμού 
τους και παραδίδονται σε όσους παρευρίσκονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τον 
σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

12.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών.  

12.6 Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

12.7 Το ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Επιχείρησης. 

12.8 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 

12.9 Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η καταχώρηση της προμήθειας αρνείται ή με κάθε 
τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέχεται στη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ χωρίς διαδικασία και 
γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης με όλες τις συνέπειες που 
προβλέπει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

12.10 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ και σε χρόνο 
όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 



 

 

12.11 Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 
συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η σύμβαση 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για τη 
ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ από τον Πρόεδρο της. 

 
Άρθρο 13 ο ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
13.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση: 

 Υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (άρθρο 3 παρ. 1β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952) σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ). 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 4%. 
 Ποσοστό 0,1% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

13.2 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο 
και ενδεχομένως επαναληπτικής. 

 
Άρθρο 14 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 1797/88 και την παρ.9 
του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07). 
 
Άρθρο 15 ο ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 16 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται αμέσως μετά την παράδοση του στην Επιτροπή 
παραλαβής και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου με την έκδοση ισόποσου, κατά περίπτωση, 
τιμολογίου, πληρωτέου από την Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ κατόπιν υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
Άρθρο 17 ο ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Η ποσότητα προμήθειας μπορεί να αυξηθεί κατά 30% επί του προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 23%) σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.). Επίσης η ποσότητα της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά 30% αντίστοιχα. 
 
Άρθρο 18 ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
18.1 Η παράδοση των καλωδίων θα γίνεται στους χώρους του ΠΣΚΗ στο Ηράκλειο Κρήτης  
18.2 Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή κατά την παράδοση των υλικών. 
 
 
 Ο Πρόεδρος 

α/α 
Ο Αντιπρόεδρος 

 
 
 

Αλέξανδρος Κ. Λαζαρίδης 


