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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΜΟΙ
Κύπιορ ηηρ Ππάξηρ (ΚηΠ): Γήκνο Πελεηνχ
Δπγοδόηηρ - Αναθέηων Φοπέαρ - Φοπέαρ ςλοποίηζηρ: Γήκνο Πελεηνχ
Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ: Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο ε
νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα
ζέκαηα παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο
ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη
αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ.
Δπόπηηρ : Τπάιιεινο ηνπ Κπξίνπ ηεο πξάμεο κε θαζήθνληα εηζεγεηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ζχκβαζεο
Ανάδοσορ: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε
Οικονομικό Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ ή αξία ηηρ ύμβαζηρ: Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζχκβαζε ακνηβή
ηνπ Αλαδφρνπ
ύμβαζη: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα
ππνγξάθεη κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
ςμβαηικά Σεύση: Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξάθεη κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ καδί
κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ.
Σεύση Γιαγωνιζμού: Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ:
Ζ Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο & ηα παξαξηήκαηα απηήο Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο
[ΔΔΔ]

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
Δπεξεπγαζμένο ή παπεσόμενο ή πόζιμο νεπό: ην λεξφ πνπ παξάγεηαη απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
λεξνχ θαη πξνσζείηαη ζηελ δεμακελή «θαζαξνχ» λεξνχ '' Τδαηφππξγνπ Γαζηνχλεο '' πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ
εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ ζηε θνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γήκνπ Πελεηνχ .

ΑΡΘΡΟ 2- ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε ιεηηνπξγία, ,εληφο νηθίζθσλ, ζπζηεκάηνο
επεμεξγαζίαο λεξνχ κε θίιηξαλζε λεξνχ γηα απνκάθξπλζε ζηδήξνπ, καγγαλίνπ , ακκσλία κε ζθνπφ ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνηφηεηαο λεξνχ ζηε θνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γήκνπ Πελεηνχ .

ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο 1:


ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»



ηνπ λ. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) ‘’Δθζπγρξνληζκφο , απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ , εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε , ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία ‘’



ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ
θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37



ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ
πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην,
δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324337



ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,



ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)



ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ



ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,



ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ µε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014
γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»



ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά
ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ
Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή
ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»2, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ
λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο
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Η ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν
κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ
προςαρμογισ των εν λόγω όρων.
Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)

εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε
«ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο»3.


ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.»



ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : “Ρύζκηζε
εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 1781)



ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ
αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη
δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)»



ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ
Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44)



ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ
ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».



ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο»
(ΑΓΑ: ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92).



ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Ννκνζεζίαο»



ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 85 επ.



ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο».



ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο»



ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,



ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»



ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο
(ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό
Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,



ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,



ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,



ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15,



ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,



ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,



ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ

3

Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ.
Πρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.

πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη
ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,


ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.


Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο (ΑΓΑ :
ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α)


Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο κε αξ.πξση. 90464/22-12-2020 (ΑΓΑ : 6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5)


ηελ ππ’αξηζκφλ 01/2021 Απφθαζε ηεο ΟΔ Γήκνπ Πελεηνχ πεξί νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο
δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα πξνκήζεηεο (ΑΓΑ : 6Β81ΧΞΑ-5Ν0)

ΆΡΘΡΟ 4 - ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΕΤΧΗ
πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α) Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη ηνπ Αλαδφρνπ β) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα
παξαξηήκαηα απηήο
γ) Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ δ) Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
ε) Ζ Μειέηε- Σεχρνο ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ

ΆΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηελ
ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί.

ΆΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΤΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αληαπνθξίλνληαη πιήξσο
πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο,
απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε ειάηησκα. Δπίζεο, εγγπάηαη πσο ηα πξνκεζεπφκελα είδε αληαπνθξίλνληαη απφ
θάζε άπνςε γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ν έιεγρνο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ηνπ ιφγνπ πηζαλήο αζηνρίαο
ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ, ηα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Αλ ν αλάδνρνο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ πιηθνχ θεξχζζεηαη έθπησηνο κε φιεο ηηο
λφκηκεο ζπλέπεηεο.

ΆΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΤΗΕΙ (ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ - ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ)
Γενικά
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο :
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4
ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ
ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο . Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα VI ηεο
Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο,

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο
αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ
αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο
ή παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα , θαηά ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην άζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο .
Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά θαη ε
παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά,
θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε
ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή
απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξφζεζκνπ.
Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ
Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ
αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο .Σν χςνο ηεο «εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο» νξίδεηαη ην 5% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο . Ζ
επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.6 ηεο παξνχζαο
ΆΡΘΡΟ 8 - ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ
Σν ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ζα εγθαηαζηαζεί σο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ ζα
ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα ΥΗ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο).
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα
παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ρεκηθή θαη
κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε) θαη κε πξαθηηθή δνθηκαζία.
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο.
Μεηά ηελ ρεκηθή εμέηαζε, ηελ κεραληθή εμέηαζε θαη ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ
δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ.
Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο
απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα
ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά
πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε
ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.
Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ
καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα
άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο.
ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ
παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ
ππεξεζία. Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.
Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή,
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ
νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ
πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ
θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο,
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε πιηθφ ζε
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε
νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ
πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ
παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε
θαη' έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Ζ θαη' έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε
εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ
άξζξνπ 214 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη θαη' έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε
θαη' έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή
γηα ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, θαη' έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη
απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
Καηά ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ
ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ
εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε
νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην
Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκάηεπζε.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Μεηά ην
απνηέιεζκα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα
επηηξνπή παξαιαβήο.

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπο απφ ηνλ θνξέα.
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ
θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε
θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ
πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ην άξζξν 208
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη
ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
ΆΡΘΡΟ 9 - ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ο αλάδνρνο ζα έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο γηα ρξνληθφ
δχν (2) κήλεο θαη’ ειάρηζηνλ .Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ιεηηνπξγεί ηα ζπζηήκαηα κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή ή/θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ.
ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη ν Γήκνο .
Σν ζχλνιν ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ (ρεκηθά, θπζίγγηα θιπ) θαζψο θαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
βαξχλνπλ ηνλ Γήκν Πελεηνχ .
Με ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ην
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
ΆΡΘΡΟ 10 - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ- ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε έξι (6) μήνερ . Σέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα , εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη επηπιένλ 2 κήλεο γηα
ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία.
ΆΡΘΡΟ 11 - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ
ΜΟΝΑΓΩΝ
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε απηνςία ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
κνλάδσλ.
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζθαιίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκα φια ηα
πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ.
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ
ζπλδέζεσλ (πδξαπιηθψλ, ειεθηξηθψλ θιπ) θαη ηελ νκαιή εθθίλεζε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ.
ΆΡΘΡΟ 12 - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΩΜΖ

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο απφ εηδηθεπκέλν
ηερληθφ πξνζσπηθφ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο
Με ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
λα έρεη ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απηψλ
λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ .
ΆΡΘΡΟ 13 - ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ - ΡΖΣΡΔ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 4 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ
απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
(Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο):
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 6.1.2 ηεο παξνχζαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ.
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε γ, ε
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ
λ. 4412/20165 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν
αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ
φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί,
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο
ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ
πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν
κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην
επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ
θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο .
γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα
αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε
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δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε
ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε
ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ.
ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν.
ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ
ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή . Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο από 1,01 έσο θαη
1,05 θαη πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο, ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01.
Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ
Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
δ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 6 πέληε
ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο
ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην
νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν,
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο
ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην
φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο
ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο.
ΆΡΘΡΟ 14 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο .
ΆΡΘΡΟ 15 - ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, Φάθειν Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο (ΦΑΤ).
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Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη θάζε θνξά ην αλάινγν γηα θάζε πεξίπησζε κέηξν αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε
νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο, έρνληαο απηφο απνθιεηζηηθά φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε
αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ππαηηηφηεηα απηνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ - εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ.
Δπίζεο, πξέπεη λα ρνξεγεί ζε φιν αλεμαηξέησο ην πξνζσπηθφ ηνπ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα απαηηνχκελα θαηά
πεξίπησζε αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία, γηα αζθαιή εξγαζία.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη φιν αλεμαηξέησο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο
θαη θαηά ζπλέπεηα φινη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά βηβιηάξηα πγείαο. Δπίζεο, ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα
ιάβεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο κέηξα πγηεηλήο.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

1.

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληιηψλ λεξνχ γεσηξήζεσλ, δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 150 m3/h αζξνηζηηθά,
γηα ηελ άληιεζεθαη απνζήθεπζε ηνπ αλεπεμέξγαζηνπ λεξνχ ζηελ αληίζηνηρε δεμακελή ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. Ο
Γήκνο Πελεηνχ ζα θξνληίζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθθίλεζεο – παχζεο ιεηηνπξγίαο (start
– stop) ησλ αληιηψλ γεσηξήζεσλ , αλάινγα κε ηε ζηάζκε ζηε δεμακελή αλεπεμέξγαζηνπ λεξνχ, φπσο επίζεο
θαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζρεηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ απφ ηηο αληιίεο έσο ηε δεμακελή
αλεπεμέξγαζηνπ λεξνχ.

2.

Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο θαη επέθηαζεο ηεο ππάξρνπζαο δεμακελήο αλεπεμέξγαζηνπ λεξνχ. Ζ δεμακελή ζα
αλαθαηαζθεπαζηεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνζεθεχζεη κέρξη θαη 140 m3, ελψ ζα δηαζέηεη ηηο
απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο θαη βαιβίδεο απνκφλσζεο γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ λεξνχ. χζηεκα ειέγρνπ ηεο
ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζα εγθαηαζηαζεί γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληιηψλ γεσηξήζεσλ.

3.

Δξγαζίεο αλαθαίληζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ δίπια απφ ηε δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ αλεπεμέξγαζηνπ
λεξνχ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληιηψλ πξνψζεζεο ηνπ λεξνχ απφ ηε δεμακελή πξνο ηα πνιπζηξσκαηηθά
θίιηξα άκκνπ ηεο κνλάδαο θαη ηεο κνλάδαο δνζνκέηξεζεο δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ.

4.

Καηαζθεπή βάζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 10x 8 x 20 (Μήθνο (m) x Πιάηνο (m) x Ύςνο (cm) )
γηα ηελ νξηδφληηα ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) κέζα ζηα νπνία ζα ζηεγαζηεί ε κνλάδα
επεμεξγαζίαο λεξνχ.

5.

Καηαζθεπή ζσιήλσζεο θαη θαλαιηνχ απνξξνήο ηνπ λεξνχ έθπιπζεο ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ θίιηξσλ άκκνπ
ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ.

6.

Παξνρή ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο 230/400 V, 50 Hz.

7.

Πξνκήζεηα Υεκηθνχ δνζνκέηξεζεο : ππνρισξηψδεο λαηξίνπ , εγθεθξηκέλν γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.
ΓΑΣΟΤΝΗ 23/11/2021
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΦΩΣΗ ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ
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