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                    ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
                       ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.  ΠΑΙΟΝΙΑ 

 

 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού 

1. Ο θαλνληζκόο απηόο (Κ.Π.) πεξηιακβάλεη ηνπο θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

πξνκήζεηεο θάζε πιηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρεηξήζεο Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Παηνλίαο. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ εθαξκόδνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 Σηηο πξνκήζεηεο θάζε είδνπο πιηθνύ, όπσο π.ρ. κεραλεκάησλ, νξγάλσλ, 

εξγαιείσλ, νρεκάησλ, επίπισλ, ζπζθεπώλ, ζθεπώλ θ.ι.π. 

 Σηηο πξνκήζεηεο πνπ πεξηέρνπλ θαη εθηέιεζε έξγνπ. 

 Σηελ παξνρή ππεξεζηώλ (κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηώζεηο, κηζζώζεηο 

κεραλεκάησλ θ.ι.π.). 

 Σηελ πξνκήζεηα - εθηύπσζε ησλ θάζε είδνπο εληύπσλ. 

 Σηελ εθπνίεζε άρξεζηνπ πιηθνύ. 

 Υιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηα έξγα θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη κε 

απηεπηζηαζία. 

 Σηηο κηζζώζεηο θάζε θύζεο θαη κνξθήο (αθηλήησλ θ.ι.π.). 

 

 

Άπθπο 2ο 

Πποϋποθέζειρ 

1. Γηα ηελ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ εμήο πξνϋπνζέζεσλ: 

 Γηαπίζησζε ύπαξμεο αλάγθεο θαη εθηέιεζεο απηήο. 

 Έθζεζε αγνξάο πνπ ζπληάζζεηαη από ην Τερληθό ή Γηνηθεηηθό - Οηθνλνκηθό 

Τκήκα ζε ζπλεξγαζία  κε ηα ππεύζπλα γξαθεία θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Τν είδνο ηνπ πιηθνύ κε ιεπηνκεξή Τερληθή πξνδηαγξαθή. 

 Τελ πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ. 

 Ύπαξμε πίζησζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. 
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 Απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη έγθξηζε από ηελ Πεξηθέξεηα, όπνπ είλαη απαξαίηεην. 

 

Άπθπο 3ο 

Απμοδιόηηηα διενέπγειαρ ππομηθειών - Όπγανα 

1. Η δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πξνθαιείηαη κε αίηεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο, 

Τερληθνύ ή Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ  θαη πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ  πξνο ην Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

2. Όξγαλα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηώλ είλαη: 

 Η επηηξνπή πξνκεζεηώλ, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε δηεμαγσγή ησλ πξνκεζεηώλ 

πνπ γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ. 

 Η επηηξνπή παξαιαβήο, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ν πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο 

έιεγρνο όισλ ησλ πξνο παξαιαβή πξνκεζεηώλ. 

3. Οη επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 2 είλαη ηξηκειείο θαη απνηεινύληαη από  έλα 

κέινο ηνπ Γ.Σ. θαη δύν ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο 

λόκηκνπο αλαπιεξσηέο απηώλ. 

 

 

Άπθπο 4ο 

Διαδικαζίερ για ηην έγκπιζη, καηακύπωζη και ανάθεζη 

ππομηθειών 

1. Οη δηθαηνδνζίεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο θαη θαηαθύξσζεο ησλ 

πξνκεζεηώλ θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 Τν Γ.Σ. απνθαζίδεη γηα κεηνδνηηθό δηαγσληζκό αμίαο πάλσ από 5.869,40 €. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ Ν. 1069/80 επηηξέπεηαη ζηνλ Γηεπζπληή λα 

αλαιάβεη ππνρξεώζεηο όηαλ ε όιε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 

5.869,40 €. (Με απόθαζε ηνπ Γ.Σ. επηηξέπεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ρξεκαηηθώλ νξίσλ είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ). 
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Άπθπο 5ο 

Σπόπορ διενέπγειαρ ππομηθειών - Είδη διαγωνιζμών 

 Οη πξνκήζεηεο εγρσξίσλ ή αγαζώλ πνπ πξνέξρνληαη από μέλεο ρώξεο, 

δηελεξγνύληαη θαηά ηξεηο ηξόπνπο: 

1. Πξνκήζεηεο ρσξίο δηαγσληζκό (κε αλάζεζε απ’ επζείαο ζε έλα πξνκεζεπηή) 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 15.000,00 € κε Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Β΄ 94524-07-02) θαη κε 

επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

2. Πξνκήζεηεο κε ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ (πξόρεηξνο δηαγσληζκόο).                                                                                     

3. Πξνκήζεηεο κε δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό. 

 

 

Άπθπο 6ο 

Ππομήθειερ σωπίρ διαγωνιζμό 

1. Η πξνκήζεηα πιηθώλ ρσξίο δηαγσληζκό κε απεπζείαο αλάζεζε επηηξέπεηαη ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 Σηηο πξνκήζεηεο αληηθεηκέλσλ, αληαιιαθηηθώλ ή εμαξηεκάησλ, κεραλεκάησλ, 

ζπζθεπώλ θ.ι.π. γηα ηα νπνία ππάξρεη απνθιεηζηηθόηεηα θαηαζθεπήο ή 

δηάζεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ή εηζαγσγήο. 

 Σηηο πξνκήζεηεο πξνηύπσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ θαη άιισλ εληύπσλ. 

 Πξνκήζεηεο γηα ηηο νπνίεο ν δηαγσληζκόο πνπ έγηλε δύν θνξέο δελ έθεξε 

απνηέιεζκα ή ην απνηέιεζκα θξίζεθε αζύκθνξν θαη ηπρόλ επαλάιεςε ηνπ 

δηαγσληζκνύ θξίλεηαη όηη δελ ζα απνδώζεη. 

 Πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί εηδηθέο γλώζεηο θαη 

ηθαλόηεηεο. 

2. Η επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθό θαη βεβαηώλεη όηη νη ηηκέο είλαη θαλνληθέο θαη 

ζπκθέξνπζεο γηα ηελ Δπηρείξεζε, εθηόο ηεο ηειεπηαίαο πεξίπησζεο. 

 

Άπθπο 7ο 

Ππομήθεια με ππόσειπο διαγωνιζμό 

(ζςγκένηπωζη πποζθοπών) 

1. Ο πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο: 
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 Πξνκεζεηώλ εηδώλ κηθξήο ζρεηηθήο αμίαο (1.000,00 – 30.000,00 € κε 

ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ). 

 Πξνκεζεηώλ θαηεπείγνπζαο, κεγάιεο αμίαο θαη άκεζνπ αλάγθεο πνπ δελ 

ζπγρσξείηαη ε ρξνλνηξηβή ηνπ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

45.000,00 € κε Φ.Π.Α.  (Π.1 /7445/2001). 

2. Αληί δηαθήξπμεο απεπζύλεηαη πξόζθιεζε θαη δεκνζίεπζε ζε κηα ηνπηθή 

εθεκεξίδα ζε όινπο ηνπο γλσζηνύο πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ησλ νπνίσλ ν ειάρηζηνο αξηζκόο είλαη ηξεηο (3) ή ζηελ 

πεξίπησζε έιιεηςεο όρη κηθξόηεξνο ησλ δύν (2), ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν 

πεξηέρεη ηνπιάρηζην ηα ζηνηρεία ησλ εδαθίσλ α,β,γ,δ,ζη,δ,ε,ζ,η,ηδ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνύ. 

3. Η πξνκήζεηα κε ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ αθνξά είδε από ηελ εγρώξηα αγνξά 

ή ηελ αιινδαπή. 

4. Η ιήςε θαη ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη από ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ: 

 Οη πξνζθνξέο θαηαρσξνύληαη ζε ζρεηηθό πίλαθα κεηνδνζίαο. 

 Ο πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζπλερίδεηαη κεηαμύ απηώλ πνπ 

πξνζήιζαλ κέρξη αλάδεημεο ηειεπηαίνπ κεηνδόηε. 

5.  Τν απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό πξαθηηθό, 

βεβαηώλεηαη όηη νη ηηκέο είλαη θαλνληθέο θαη ζπκθέξνπζεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη 

ελεκεξώλεηαη ην Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

 

 

Άπθπο 8ο 

Ππομήθειερ με δημόζιο μειοδοηικό διαγωνιζμό 

1. Οη ηαθηηθνί δεκόζηνη κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί αλσ ησλ 30.000,00 €  

δηελεξγνύληαη πάληνηε κεηά από πξνεγνύκελε έθδνζε δηαθήξπμεο πνπ 

ζπληάζζεηαη από ηηο ππεξεζίεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ Γηεπζπληή. 

2. Οη ηύπνη ησλ δηαθεξύμεσλ γηα πξνκήζεηα πιηθώλ κε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό 

είλαη: 

 Γηαθήξπμε κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα πιηθώλ από ηελ αιινδαπή 

θαη εγρώξηα αγνξά. 



 

                                   

6 

 Γηαθήξπμε κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα πιηθώλ απνθιεηζηηθά από 

εγρώξηα παξαγσγή. 

 

 

Άπθπο 9ο 

Πεπιεσόμενο διακήπςξηρ 

1. Σηελ δηαθήξπμε πεξηιακβάλνληαη: 

α. Τν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζαθή θαη πιήξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ. 

β. Η ηπρόλ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε. 

γ. Ο ηξόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ε εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ. 

δ. Η εκεξνκελία, ώξα θαη ν ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Τν ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ζη. Οη όξνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, νη ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα 

πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα γίλνπλ δεθηά ζηνλ δηαγσληζκό. 

δ. Τα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη αλ απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

δείγκαηνο. 

ε. Οη εγγπήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαη γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  από ηνλ κεηνδόηε θαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο. 

ζ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ. 

η. Οη όξνη, ν ηξόπνο πιεξσκήο, ηα ηέιε θαη νη θξαηήζεηο πνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

ηα. Η ηπρόλ επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ ηειώλ ηεο ζύκβαζεο. 

ηβ. Οη κέξεο θαη νη ώξεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα 

πιεξνθνξνύληαη γηα ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ηγ. Ο ηξόπνο θαη ν ηόπνο θαη αλ ρξεηάδεηαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή εθηέιεζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ν ηξόπνο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ. 

ηδ. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα κεραλήκαηα ή όξγαλα ε εγγύεζε γηα επάξθεηα 

αληαιιαθηηθώλ από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 
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νξηζκέλν ρξόλν θαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη 

θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ εθηηκάηαη όηη ζα δηεπθνιύλεη ηελ επηηπρή εθινγή ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

ηε. Ο ηξόπνο αλαθνίλσζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

ηζη. Όξνο όηη ζηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη όηη ν πξνζθέξσλ  έιαβε γλώζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

2. Η δηαθήξπμε επίζεο πεξηέρεη πξνδηαγξαθέο θαη ινηπνύο όξνπο ζύκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο ζα θαηαξηηζζεί θαη ζα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε πξνκήζεηαο όπσο: 

α. Πξνβιεπόκελεο πνηληθέο ξήηξεο θαη θπξώζεηο ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή κε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

β. Δλδερόκελα ηνλ ηξόπν επίιπζεο ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ. 

 

Άπθπο 10ο 

Δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ 

Δημόζιορ διαγωνιζμόρ 

1. Η δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη ζηνλ ηύπν θαη δεκνζηεύεηαη ε πεξίιεςή 
ηεο  αλάινγα κε ην πξνϋπνινγηδόκελν πνζό ηεο πξνκήζεηαο σο θάησζη :  
Από  2.934,70 € -  58.694,06 € δεκνζηεύεηαη ζε:      μία ημεπήζια ηοπική 

                                                                                      μία εβδομαδιαία ηοπική  

                                                                                         Π.Δ. 28/80 

 
Από  58.694,06 € - 176.082,17 € δεκνζηεύεηαη ζε:   μία ημεπήζια ηοπική 

                                                                                      μία εβδομαδιαία ηοπική 

                                                                                         μία ειδική δημοππαζιών ή         

                                                                                         οικονομική ή μεγάληρ  

                                                                                         κςκλοθοπίαρ Αθηνών.    

                                                                                         Π.Δ. 28/80 

 
Από  176.082,17 € και άνω δεκνζηεύεηαη ζε:    μία ημεπήζια ηοπική 

                                                                             μία εβδομαδιαία ηοπική 

                                                                                μία ειδική δημ/ζιών ή οικονομική 

                                                                                μία μεγάληρ κςκλοθοπίαρ Αθηνών 

                                                                               ζηο Φ.Ε.Κ. και ζηην εθημεπίδα ηων  

                                                                         Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων.  
                                                                         Π.Δ. 28/80 
                                                                              

1. Η δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηεο. Σε εηδηθέο 
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πεξηπηώζεηο θαηά ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ κπνξεί λα ζπληκεζεί ε πξνζεζκία 

ζε δέθα (10) εκέξεο. Σηελ πεξίπησζε δηεζλνύο  δηαγσληζκνύ ζε 45 εκέξεο.  

2. Η Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο παξέρεη νιόθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο κε ηηο 

ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο ή πιεξνθνξίεο ζε θάζε ελδηαθεξόκελν λα πάξεη 

κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 

 

Άπθπο 11ο 

Τποβολή πποζθοπών - Ανηιπποζθοπέρ 

1. Ο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ηαθηηθό δηαγσληζκό ππνβάιιεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε.  

Σηελ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαγξάθεηαη όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

2. Τνλ δηαγσληζκό εθηειεί ε επηηξνπή πξνκεζεηώλ. 

3. Πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε εθπξόζεζκα ή είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε 

εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε από ηελ επηηξνπή. 

4. Τν Γ.Σ. κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ λα αλαβάιιεη ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η απόθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη κε ηε 

δεκνζίεπζε ζηηο ίδηεο εθεκεξίδεο πνπ δεκνζηεύζεθε ε δηαθήξπμε. Οη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ από ηελ παξαπάλσ απόθαζε 

επηζηξέθνληαη αθνύ δεηεζνύλ. 

5. Πξνζθνξέο αιινδαπώλ νίθσλ ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

6. Οη πξνζθνξέο αθνύ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ δηαθήξπμε δεζκεύνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληαο επί ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάθιεζή ηνπο. Απηόο πνπ ππέβαιε ηελ 

πξνζθνξά δεζκεύεηαη από απηή γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε 

θαηαθύξσζεο ζε απηόλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

7. Δλζηάζεηο θαηά ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνκεζεπηώλ ζε δηαγσληζκό ή ζρεηηθέο κε 

ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό, από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κόλν εγγξάθσο θαηά ηελ 
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δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Οη εθπξόζεζκεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη από ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ 

θαη ην πόξηζκα ηεο εμέηαζεο αλαθνηλώλεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. Δλζηάζεηο θαηά 

ηνπ πνξίζκαηνο ππνβάιινληαη κέζα ζε δύν (2) εκέξεο (αλαηξεπηηθή πξνζεζκία) 

από ηε ιήςε ηνπ πνξίζκαηνο θαη εμεηάδνληαη ηειεζίδηθα από ην Γ.Σ. 

 

 

Άπθπο 12ο  

Αποκλειζμόρ ππομηθεςηών 

1. Με απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηεο επηρείξεζεο θαη κεηά από 

δηθαηνινγεκέλε πξόηαζε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα απνθιεηζηεί από 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό ή πεξηζζόηεξνπο δηαγσληζκνύο ή από θάζε 

δηαγσληζκό γηα νξηζκέλν ή αόξηζην ρξόλν, θάζε πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό 

πνπ δελ εθπιήξσζε ηηο πξνεγνύκελεο ππνρξεώζεηο ή θξίλεηαη όηη δελ ζα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ. 

2. Οη θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ελζηάζεηο ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ 

ππνβάιινληαη κε έγγξαθν ηνπο ζην Γ.Σ. κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(αλαηξεπηηθή πξνζεζκία) από ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο θαη 

εμεηάδνληαη από ην Γ.Σ. 

 Τν πόξηζκα ηεο εμέηαζεο αλαθνηλώλεηαη ζην ελδηαθεξόκελν θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν. 

 

 

Άπθπο 13ο  

Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

1. Οη πξνζθνξέο γηα ηαθηηθό δηαγσληζκό πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο. Η επηηξνπή πξνκεζεηώλ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα δέρεηαη εγγύεζε γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ησλ εηδώλ πνπ πξνζθέξνληαη, εθηόο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 
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2. Αλ δελ θαηαηεζεί εγγύεζε ή θαηαηεζεί ηέηνηα πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο 

παξαπάλσ όξνπο, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απνθιείεηαη θαη αλαθέξεηαη 

ζην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο. 

3. Η εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί επηζηξέθεηαη ζε όζνπο έιαβαλ κέξνο ζηνλ 

δηαγσληζκό θαη δελ αλεδείρζεζαλ κεηνδόηεο. 

4. Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ε εγγύεζε ηνπ κεηνδόηε ζηνλ 

νπνίν θαηαθπξώλεηαη ν δηαγσληζκόο, ζπκπιεξώλεηαη ή αληηθαζίζηαηαη από 

άιιε πνπ θαιύπηεη ην 10% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, κε επαξθή ρξόλν ηζρύνο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, εθηόο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηελ 

δηαθήξπμε. 

5. Σε πεξίπησζε αύμεζεο ή κείσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, (+- 50%) 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ, απμάλεηαη ή κεηώλεηαη αλάινγα θαη 

ε εγγύεζε. 

6. Γηα πξνκήζεηεο αμίαο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 5.869,40 € κε απεπζείαο αλάζεζε ή 

κε πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

ζπκκεηνρήο εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

 

Άπθπο 14ο 

Διαδικαζία διεξαγωγήρ 

1. Μεηά ηελ θήξπμε ηεο έλαξμεο από ηνλ Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο ηνπ ηαθηηθνύ 

δηαγσληζκνύ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ αξηζκνύληαη θαη κνλνγξάθνληαη από 

ηελ επηηξνπή παξνπζία ησλ πξνκεζεπηώλ ή ησλ εθνδηαζκέλσλ κε γξαπηή 

εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπσλ ησλ. Σηε ζπλέρεηα νη θάθεινη απνζθξαγίδνληαη 

θαη κνλνγξάθεηαη ην πεξηερόκελό ησλ. 

2. Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξώλ γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ή ζηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ πνπ παξίζηαληαη, νη νπνίνη 

έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ γξαπηή έλζηαζε γηα ηε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ 

πξνκεζεπηώλ ή γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

3. Η επηηξνπή ζπληάζζεη επί ηόπνπ ηνλ πίλαθα ησλ πξνζθνξώλ θαη ησλ όζσλ 

ζπλέβεζαλ από ηελ έλαξμε κέρξη ην  ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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4. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλάδεημε κεηνδόηε γηα όια ηα ππό 

πξνκήζεηα είδε, ε επηηξνπή κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε γηα ηκήκα 

απηώλ, ή λα δηαθόςεη ηνλ δηαγσληζκό θαη λα νξίζεη ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ηόπν 

άιιεο ζπλεδξίαζεο γηα ζπλέρηζή ηνπ αλαθνηλώλνληαο απηό πξνθνξηθά ζηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο. 

5. Γηα όια όζα ιακβάλνπλ ρώξα από ηελ έλαξμε κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ζπληάζζεηαη πξαθηηθό θαη πίλαθαο κεηνδνζίαο πνπ ππνγξάθεηαη από ηνπο 

ζπκκεηέρνληαο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ αξλείηαη θάπνηνο λα ππνγξάςεη γίλεηαη κλεία ηνπ 

ιόγνπ γηα ηνλ νπνίν αξλείηαη. 

 

 

Άπθπο 15ο 

ύγκπιζη πποζθοπών - Καηακύπωζη 

1. Η επηηξνπή πξνκεζεηώλ εμεηάδεη ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ από 

ηερληθννηθνλνκηθή πιεπξά ζε ζύγθξηζε κε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο σο πξνο όια 

ηα ζηνηρεία. 

 Σηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη πξαθηηθό θαη πίλαθα γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη καδί κε ηηο πξνηάζεηο ηα ππνβάιιεη ζην Γ.Σ. γηα ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απόθαζεο. 

2.  Η επηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνηηκήζεη ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε εθόζνλ ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο θαη αθνύ ε 

πξνζθεξόκελε ηηκή βξίζθεηαη ζηα θαλνληθά όξηα ηηκώλ ηεο αγνξάο γηα ην ίδην ή 

παξόκνηα είδε αληίζηνηρεο πνηόηεηαο θαη δελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε γηα ην θαηά 

πόζν κπνξεί λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

3.  Η επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο πάλσ ζε πξνζθνξέο πνπ 

ππνβιήζεθαλ έηζη ώζηε όιεο νη πξνζθνξέο λα είλαη ζπγθξίζηκεο θαη λα 

εμαθξηβσζεί ε ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ γξαπηά ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ζηελ πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη από ηελ επηηξνπή. 
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4.  Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ε επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη 

άιιε - εθηόο από ηελ θζελόηεξε - κεηά από αηηηνιόγεζε ηεο πξνηίκεζεο πνπ 

πξέπεη λα θαιύπηεη κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο. 

α. Τα ηερληθά πιενλεθηήκαηα, πνηνηηθή ππεξνρή, απόδνζε θαη θαηαιιειόηεηα ηνπ 

ππό πξνκήζεηα αληηθεηκέλνπ αθνύ απηά ππεξθαιύπηνπλ ηελ δηαθνξά ηηκήο. 

β. Τνλ ρξόλν παξάδνζεο. 

γ. Τελ κηθξόηεξε άκεζε ή έκκεζε δαπάλε ιεηηνπξγίαο ή θαη ηε κηθξόηεξε δαπάλε 

ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθώλ. 

δ. Τελ εμαζθάιηζε κεγαιύηεξεο αμηνπηζηίαο, δει. απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

απόδνζεο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ηελ εμαζθάιηζε παξνρήο ππεξεζηώλ 

εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θ.ι.π. 

5.  Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ε επηηξνπή γηα λα 

αηηηνινγήζεη ηελ θξίζε ηεο νθείιεη λα ζεζπίζεη θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα 

εθηηκήζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ θαη λα 

ζηαζκίζεη κε ζπληειεζηέο βαξύηεηαο. Τα θξηηήξηα θαη νη ζπληειεζηέο 

βαξύηεηαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά γηα ηελ ίδηα πξνκήζεηα θαη ηα ίδηα είδε. Τν 

πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπλνδεύεηαη από ηα θξηηήξηα. 

6.  Καηαξρήλ ιακβάλνληαη ππόςε απνθιίζεηο από ηηο πξνδηαγξαθέο ή ηνπο άιινπο 

όξνπο δηαθήξπμεο. Αλ ε πξνκήζεηα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζέζπηζε ην Γ.Σ. κε απόθαζή ηνπ, θακηά απόθιηζε από ηηο πξνδηαγξαθέο δελ 

επηηξέπεηαη, εθηόο από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

α. Αλ ν δηαγσληζκόο επαλαιακβάλεηαη γηαηί δελ απέδσζε ν πξνεγνύκελνο ηνπ, 

επεηδή ηα είδε πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε εθείλνλ δελ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ίδηαο πξνδηαγξαθήο. 

β. Αλ ε πξνκήζεηα έρεη θξηζεί επείγνπζα. 

7.  Η επηηξνπή κε ην πξαθηηθό ηεο, εηζεγείηαη ηε κεξηθή ή νιηθή θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο κεηνδόηεο ή ηελ επαλάιεςε ηνπ γηα όιν 

ή κεξηθά από ηα είδε κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο δηαθήξπμεο ή αθόκε θαη ηελ 

αθύξσζή ηνπ. 

8.  Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη κεηνδόηεο κε πξνζθνξέο ηζόηηκεο σο 

πξνο όια ηα ζηνηρεία είλαη δπλαηόλ ην αξκόδην όξγαλν λα αλαδείμεη κεηνδόηε 

είηε κε θιήξν, είηε θαηαλέκνληαο ζε απηνύο ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ. 
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Δπηηξέπεηαη επίζεο ε θαηαλνκή ζε πεξηζζόηεξνπο κεηνδόηεο αλ ε δπλακηθόηεηα 

ηνπο δελ εμαζθαιίδεη πνζνηηθά ή από πιεπξάο ρξόλνπ παξάδνζεο  ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο. 

9.  Η απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

αλαθνηλώλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή εγγξάθσο θαη πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε 

ηαθηή πξνζεζκία όρη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5) εκεξώλ γηα λα ζπκπιεξώζεη ή 

λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγύεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ θαη λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε ή παξαγγειία. Αλ πεξάζεη ε 

πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζζεί ζηελ πξόζθιεζε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ππνγξάθεη 

ηελ ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ πήξε ηελ 

απόθαζε γηα ηελ θαηαθύξσζε, πνπ απνθαζίδεη επίζεο ηελ θαηάπησζε ηεο 

εγγύεζεο ππέξ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.  Παηνλίαο. 

10. Η απόθαζε κε ηελ νπνία θεξύζζεηαη έθπησηνο ν πξνκεζεπηήο θνηλνπνηείηαη 

ζε απηόλ εγγξάθσο. 

11. Σε πεξίπησζε θήξπμεο έθπησηνπ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ αλαδείρζεθε κεηνδόηεο, 

ε επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη αληί ηελ επαλάιεςή ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο από ηνπο ακέζσο επόκελνπο κεηνδόηεο πνπ πήξαλ κέξνο 

ζην δηαγσληζκό θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο, ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο κε 

απεπζείαο ζπκθσλία από ην εκπόξην. 

 

 

Άπθπο 16ο 

ύμβαζη ή παπαγγελία 

1. Γηα όιεο ηηο πξνκήζεηεο πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 1.173,88 €, 

ππνγξάθεηαη ζύκβαζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. ή παξαγγειία, ην 

πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη νη νπνίεο 

ππνβάιινληαη αλά ηξίκελν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.  

2. Οη όξνη ηεο δηαθήξπμεο όπσο κπνξεί λα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζε ζπκθσλία κε 

ηνλ πξνκεζεπηή γηα ην ζπκθέξνλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, κε ηελ απόθαζε ηεο 

θαηαθύξσζεο θαζώο θαη θάζε πξόζζεηνο ηερληθόο, νηθνλνκηθόο ή άιινο όξνο 

πεξηέρνληαη ζηε ζύκβαζε απηνύζηνη ή κε παξαπνκπή ζε άιια έγγξαθα ηνπ 
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δηαγσληζκνύ, κε ζθνπό ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

3. Πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή παξαγγειίαο θαηαηίζεηαη ε εγγπεηηθή 

θαιήο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

 

Άπθπο 17ο 

Δικαίωμα αςξομείωζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

1. Η  Γ.Δ.Υ.Α.  Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηιάβεη ζηελ ζύκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί όξν βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζα κπνξεί 

λα απμνκεηώζεη ηηο αξρηθέο πνζόηεηεο θαηά πνζνζηό κέρξη 50%. 

2. Η αύμεζε απηή κπνξεί λα αθνξά όιεο ηηο θαηεγνξίεο πιηθώλ ή κεξηθέο κόλν 

απ’ απηέο, ν δε πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηηο ηπρόλ επί 

πιένλ πνζόηεηεο κε ηηο ίδηεο ηηκέο θαη ηνπο ίδηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο. 

 

 

Άπθπο 18ο 

Διαδικαζία παπαλαβήρ 

1. Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ πξνκήζεηαο ή ε εθηέιεζε 

εξγαζηώλ γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κε πξσηόθνιιν. 

2. Η παξαιαβή γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ή όπνπ νξίδεη ε 

ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο. 

3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δηαπηζηώζεη όηη κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ εηδώλ πνπ 

παξαδίδνληαη εκπξόζεζκα από ηνλ πξνκεζεπηή δελ ζπκθσλνύλ κε ηνπο όξνπο 

ηεο ζύκβαζεο, ηα απνξξίπηεη θαη θαιεί ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε νξηζκέλε 

πξνζεζκία λα παξαδώζεη άιια ή λα αληηθαηαζηήζεη απηά πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί. Αλ ε πξνζεζκία πεξάζεη άθαξπε ε επηηξνπή παξαιαβώλ ζπληάζζεη 

πξσηόθνιιν απόξξηςεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ιόγνη απόξξηςεο κε πιήξε 

αηηηνιόγεζε. Σην ίδην πξσηόθνιιν γλσκαηεύεη αλ ηα είδε πξέπεη λα 

απνξξνθεζνύλ ζαλ αθαηάιιειε ζην ζύλνιν ή γηα κέξνο απηώλ ή αλ ηα είδε 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ από ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
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αλαθέξεη ηελ έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ αλάινγε κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

πξνκήζεηαο ή ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπνδνζίαο πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί. Καηά ηε ζύληαμε ηνπ πξσηνθόιινπ εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο θαη 

αλ κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δύν (2) εκεξώλ δελ παξνπζηαζζεί ή δελ 

δέρεηαη λα ππνγξάςεη ην πξσηόθνιιν απόξξηςεο, απηό ππνγξάθεηαη κόλν από 

ηελ επηηξνπή παξαιαβώλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ πνπ 

απνθαίλεηαη ζαλ αξκόδην όξγαλν πνπ ππέγξαςε ηελ ζύκβαζε ή παξαγγειία. Ο 

πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θαη θάζε άιιε πηζαλή δεκηά 

πνπ έγηλε ζηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο από 

ππαηηηόηεηά ηνπ. 

4. Η πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζύκβαζε 

ή παξαγγειία γίλεηαη: 

α. Με πξαθηηθή εμάζθεζε. 

β. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

γ. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε. 

δ. Με νπνηαδήπνηε ηξόπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

5.  Αληηξξήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απόξξηςε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ ή γηα 

επηβιεηέα έθπησζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ Γ/λζε ηεο ππεξεζίαο κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ησλ νθηώ (8) εκεξώλ από ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

πξσηνθόιινπ απόξξηςεο θαη εμεηάδνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γ.Σ. 

6.  Τα είδε πνπ παξαιακβάλνληαη παξαδίδνληαη από ηελ επηηξνπή ζηελ απνζήθε. 

 

Άπθπο 19ο 

Ππομήθειερ μικποανηικειμένων 

1. Πξνκήζεηεο ησλ νπνίσλ ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 1.467,35 €, 

δηελεξγνύληαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ θαλνληζκνύ. 

2. Η παξαιαβή απηώλ ησλ πξνκεζεηώλ ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

3. Τν Γ.Σ. κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα απμνκεηώλεη ην παξαπάλσ πνζό. Τν πνζό 

ησλ 1.467,35 €, ζα ηζρύεη από Σπκβνύιην ζε Σπκβνύιην. 
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Άπθπο 20ο  

Μιζθώζειρ ακινήηων 

1. Η κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο γίλεηαη κεηά από 

ηαθηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληα 

θαλνληζκνύ. 

2. Η κίζζσζε αθηλήησλ κε απεπζείαο ζπκθσλία επηηξέπεηαη κόλν ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο: 

α. Σε επείγνπζεο ή εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 

Γ.Σ. ή αλ έγηλε δύν θνξέο δηαγσληζκόο ρσξίο απνηέιεζκα ή θξίζεθε αζύκθνξνο. 

β. Αλ πξόθεηηαη γηα επέθηαζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζε άιινπο 

ρώξνπο ηνπ ίδηνπ ή παξαθείκελνπ νηθήκαηνο. 

γ. Αλ πξόθεηηαη γηα κηζζώζεηο αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη θξίλεηαη 

ζπκθέξνπζα ε ηηκή. 

3.  Η ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. 

4.  Σηε δηαθήξπμε γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ πξνζδηνξίδνληαη: 

α. Τν είδνο θαη ε ρσξεηηθόηεηα ησλ δεηνπκέλσλ. 

β. Η πεξηνρή πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη ε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 

γ. Τπρόλ απαηηνύκελεο ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο απηώλ. 

δ. Ο ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο κίζζσζεο. 

ε. Ο ρξόλνο θαη ν ηξόπνο κεηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ. 

ζη. Ο ηξόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ σο θαη ε εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο 

θαη ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο απνδνρήο από ηελ επηηξνπή. 

δ. Η ηπρόλ επηβάξπλζε ηνπ εθκηζζσηή κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ 

δηαθεξύμεσλ, λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη ηειώλ ζύκβαζεο. 

ζ. Ο όξνο όηη ζηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην δεηνύκελν κίζζσκα, ζα 

πεξηγξάθεηαη ην πξνζθεξόκελν γηα ηελ εθκίζζσζε αθίλεην, σο θαη όηη ν 

πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη 

αλεπηθύιαθηα. 

η. Κάζε άιινο όξνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο είλαη αλαγθαίνο. 
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Άπθπο 21ο 

Εσεμύθεια - Σήπηζη ζηοισείων 

1. Όια ηα ζηνηρεία κε ηηο πξνκήζεηεο, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο δελ επηηξέπεηαη λα 

αλαθνηλσζνύλ κέρξη ηελ αλαγγειία ηεο θαηαθύξσζεο. 

2. Ο Γηεπζπληήο ηεξεί όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θαθέινπο θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

δηαγσληζκώλ. 

 

Άπθπο 22ο 

Εκποίηζη άσπηζηος ςλικού 

1. Τα πιηθά πνπ ιόγσ ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο ή ιόγσ αηηηώλ δελ κπνξνύλ 

πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπγθεληξώλνληαη ζηελ απνζήθε. 

2. Από ηα πιηθά απηά ηα αλαιώζηκα απνγξάθνληαη από ηελ απνζήθε, ηα δε πάγηα 

από ην ινγηζηήξην. 

3. Καηάζηαζε πιηθώλ πνπ πξνηείλνληαη γηα εθπνίεζε ππνβάιινληαη ζην Γ.Σ. 

4. Τν Γ.Σ. κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ ραξαθηεξίδεη θαη εληάζζεη ηα 

πξνηεηλόκελα γηα εθπνίεζε πιηθά ζε κηα από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α. Υιηθά γηα εθπνίεζε. 

β. Υιηθά επηζθεπάζηκα - δηαηεξεηέα. 

5.  Γελ εθπνηείηαη πιηθό αλ δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί θαη εληαρζεί ζην εθπνηεηηθό. 

 

Άπθπο 23ο 

Τποβολή πποζθοπών 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη λα πάξνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό εθπνίεζεο ησλ πιηθώλ 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθνληαη ηα πιηθά 

επηζθεπηόκελνη ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζήο ησλ. 

2. Η δηαδηθαζία δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη κε βάζε ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό. 

3. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θαηαβνιή 

ηεο αμίαο ηνπ. 
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4. Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνο παξάδνζε πνζόηεηα βξεζεί κηθξόηεξε ηεο 

αλαγξαθνκέλεο ζηελ δηαθήξπμή ηεο, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο επηζηξέθεη ηελ 

επηπιένλ θαηαβιεζείζα αμία. 

5. Τα πιηθά εθπνηνύληαη όπσο θαη όπνπ είλαη, ρσξίο δηθαίσκα επηινγήο, ηα δε 

έμνδα θόξησζεο θαη κεηαθνξάο βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αγνξαζηή. 

6. Αλ παξά ηηο επαλαιήςεηο ε εθπνίεζε δελ γίλεη ηειηθά δπλαηή, ην Γ.Σ. αλαζέηεη 

ηελ εθπνίεζε ζε έλαλ πξνκεζεπηή. 

 Αλ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν δελ επηηεπρζεί απνηέιεζκα ή ην επηηεπρζέλ 

ηίκεκα δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθό ην Γ.Σ. απνθαζίδεη ηελ κεξηθή ή νιηθή 

δηαηήξεζε ή απόξξηςε ησλ εθπνηνπκέλσλ πιηθώλ. 

 

Άπθπο 24ο 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

 Πξνκήζεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπζεί δηαθήξπμε ή έρεη 

ππνγξαθεί ζύκβαζε πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο απηώλ. 

Άπθπο 25ο 

Σελικέρ διαηάξειρ 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ αλαζεσξνύληαη ή ηξνπνπνηνύληαη 

κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

 Σηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δελ ππάγνληαη νη θάζε είδνπο αλαζέζεηο 

κειεηώλ, εξεπλώλ ή άιισλ εξγαζηώλ ζρεηηθώλ κε ηνπο ζθνπνύο ηεο Δπηρείξεζεο 

θαζώο θαη ε αγνξά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη νη αζθάιεηεο. 

 

Άπθπο 26ο 

Έναπξη ιζσύορ 

 Ο παξώλ θαλνληζκόο ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ από ην 

Γ.Σ. θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή  Γηνίθεζε. 

 


