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Άρθρο 1ο :  

α) Η ζπγγξαθή απηή πεξηγξάθεη ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη 

ε πξνκήζεηα «ΩΛΗΝΔ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 

ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΙΑΣΟΤ » πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ 

αγσγνύ ύδξεπζεο ηεο πόιεο ηνπ Κηάηνπ. 

β) Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 58.980.00 € πιένλ  Φ.Π.Α. 

 

 

Άρθρο 2ο :  

 ηελ πξνκήζεηα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο:  

 

1. Σνπ Ν. 1069/80 (Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο  θαη 

Απνρεηεύζεσο). 

2.  Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ Α΄ 

114/08.06.2006). 

3. Σνπ Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΔΙ 
ΤΝΑΦΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995). 

4. Σνπ Ν.3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). 

5. Σνπ Π.Γ. 59/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ “πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ”». 

6. Σεο κε αξηζκό 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291 Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ 

άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν.2362/1995 γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

ΟΣΑ Α΄βαζκνύ. 

7. Σεο Τ.Α. 11389/8-3-1993 ΤΠ.Δ. (Πεξί εληαίνπ θαλνληζκνύ πξνκεζεηώλ 

νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)) 



8. Οη ζρεηηθέο ζε ηζρύ εγθύθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά θαηξνύο θαη αθνξνύλ 

πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη όηαλ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν. 

2286/95. 

9. Η  δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άρθρο 3ο  :   

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζηαζεζνκέλεο ζπκβάζεσο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζ’ απηή 

θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη : 

 Η Γηαθήξπμε 

 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

 Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ηεο πξνζθνξάο 

 Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

 

 

Άρθρο 4ο :  

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ν αλάδνρνο 

ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, όρη 

κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ γηα λα ππνγξάςεη 

ηε ζύκβαζε .   

Ο πξνκεζεπηήο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο νθείιεη λα 

θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγπεηηθή επιζηολή καλής 

εκηέλεζης, πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηό 10% επί ηης προϋπολογιζθείζας δαπάνης για 

ηην οποία  θα καηαρηιζθεί η ζύμβαζη , ρσξίο ΦΠΑ,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ 

ηεο ζύκβαζεο. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ή κεηώλεηαη (εθδίδεηαη απόθαζε κείσζεο), 

κεηά από αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο 

ζπλνιηθήο (επηζηξέθεηαη) ή ηκεκαηηθήο(κεηώλεηαη)  πνζόηεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ 

θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δπν ζπκβαιιόκελνπο. 

Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

  
Άρθρο 5ο :  

Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαη ηζρύνπλ γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ ππόθεηληαη γηα θαλέλα ιόγν ζε αλαζεώξεζε. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζόηεηεο ηνπ θάζε είδνπο κέζα ζηα 

ρξνληθά όξηα θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζύκβαζε. 

Σα ππό πξνκήζεηα ζσιήλσλ ζα παξαδνζνύλ ζηελ απνζήθε πιηθώλ ηνπ πλεξγείνπ 

Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σξαγάλα,  ή ζε ρώξν πνπ 

ζα ηνπ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία κε  επζύλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή. 

Η Γ.Δ.Τ.Α.. δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. Δθόζνλ όκσο θξηζεί ζθόπηκε ε πξνκήζεηα 



ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

 

 

Άρθρο 6ο :  

Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ, εμεηάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη ε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο όπσο ιεπηνκεξώο κλεκνλεύνληαη ζηελ 

παξνύζα κειέηε.  

Δθόζνλ πξνθύςεη αθαηαιιειόηεηα ησλ ππό πξνκήζεηα ζσιήλσλ, ή  ν ηξόπνο 

κεηαθνξάο θαη ε παξάδνζε απηώλ ζηελ Τπεξεζία δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο ηεο κειέηεο ή εκθαλίδεη ειαηηώκαηα ή 

θαθνηερλίεο ην παξαδηδόκελν πιηθό ,  ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

ειαηησκαηηθά ηεκάρηα ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

κειέηεο. 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθώλ εηδώλ ζα γίλεηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ηνπ 

πξνκεζεπηή κε ηελ Τπεξεζία θαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ λέσλ ηεκαρίσλ δε ζα είλαη 

κεηαγελέζηεξε ηεο επόκελεο πξνγξακκαηηζκέλεο παξάδνζεο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ 

εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρόλ αθαηάιιειεο πνζόηεηαο, ε Γ.Δ.Τ.Α.. 

δηθαηνύηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απόξξηςε ησλ πιηθώλ ή ζηε κείσζε ηνπ 

ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό ζα εγθξίλεη κε απόθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

 

 

 

Άρθρο 7ο :  

   

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

ή ζε αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηόζν ρξόλν όζν ζα δηαξθεί ην 

θώιπκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., ή ζην από αλσηέξα βία θώιπκα ηνπ αλαδόρνπ, ν νπνίνο όκσο δελ 

δηθαηνύηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

Δθ’ όζνλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 

ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ή κπνξεί ν πξνκεζεπηήο  λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιόθιεξν ην πνζό ηεο εγγύεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άρθρο 8ο : 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 

πνπ βαξύλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α. ΙΚΤΩΝΙΩΝ. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξόρεηξν κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό κε ηνπο όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ θαηά 

ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο. 



 

Άρθρο 9ο : 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθέο εληνιέο ηνπ εξγνδόηε πνπ ζα 

εθδνζνύλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ θαη ζα ζπλνδεύνληαη από πξσηόθνιιν 

παξαιαβήο ησλ πιηθώλ, θαη Σηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ. 

Η ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.  

 

 

 

 

 
 
 

πληάρζεθε 
Κηάην 3/08/2015 

Ο ζπληάμαο 

 Θεσξήζεθε 
Κηάην 3/08/2015 

Ο Γηεπλ/ηήο  Γ.Δ.Τ.Α.. 

ΥΡΤΙΚΟ ΒΛΑΙΟ 
ΜΗΥ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 

 
ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  

ΜΗΥ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ 


