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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη ειεθηξνεμαξηεκάησλ
πνιπαηζπιελίνπ (PE) πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ην ηξέρνλ θαη επφκελν
έηνο θαη αθνξά πξνκήζεηα πνιπεηνχο ππνρξέσζεο.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ – εμαξηεκάησλ είλαη νη αθφινπζεο:
Γενικά
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, λα πξνέξρνληαη απφ
αλαγλσξηζκέλν νίθν θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνχλ ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
(πξφηππα ΔΛΟΣ, ΔΝ, ΣΟΣΔΔ, DIN, BSI, ICPN, θιπ.) θαζψο θαη φιεο ηηο δηαηάμεηο πγηεηλήο,
δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα θέξνπλ
ηε ζήκαλζε CE. Επίζεο, ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ
πηζηνπνηεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ISO απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ο
ζπκκεηέρσλ ζα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο γηα θάζε πιηθφ μερσξηζηά.

Γεληθά, νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο ησλ πξνο

πξνκήζεηα πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο, επξέσο γλσζηέο θαη κε θαιή θήκε. Όια ηα πιηθά
ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηελ πνηφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο, ην ζρήκα, ην
ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζή ηνπο. Οη ζσιήλεο θαη ηα
ειεθηξνεμαξηήκαηα γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ππφγεηα
ηνπνζέηεζε θαη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ, νχησο ψζηε
λα κελ πξνζδίδνπλ ζην λεξφ γεχζε, νζκή ή ρξψκα, λα κελ έρνπλ νχηε πφξνπο, θπζαιίδεο ή
ξαγάδεο. Σα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο,
δνθηκέο, κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα έρνπλ
εγγχεζε δχν εηψλ.
Όια ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην
θαηαζθεπαζηή ράξηλ νκνηνκνξθίαο θαη νκνηνγέλεηαο ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα πξνζθνκηδφκελα
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πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, ζα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, ν
θαηαζθεπαζηήο ηνπο, ν ρξφλνο παξαγσγήο ηνπο θαη ηα ζρεηηθά πξφηππα

πνπ θαζνξίδεη ε

λνκνζεζία θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο
πξντφλησλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε πνηφηεηά ηνπο. Γηα φια ηα είδε ηεο
παξνχζαο κειέηεο, εάλ απαηηεζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, κπνξεί λα δεηεζνχλ δείγκαηα.
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ISO 14001:2015, Πηζηνπνηεηηθφ Δηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο
ζηελ Εξγαζία OHSAS 18001:2007 ή ή EN ISO45001:2015

θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο

δηαρείξηζεο ISO 9001:2015.
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά ηεο πξνκήζεηαο πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη
επηθπξσκέλα ζηελ Ειιεληθή γιψζζα.
Πην αλαιπηηθά γηα ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηα πξνο
πξνκήζεηα είδε, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:
1. Σωλήνερ Ύδπεςζηρ ΡΕ100 3ηρ ΓΕΝΙΑΣ


Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπαηζπιέλην, 3εο γεληάο, ΡΕ100, πςειήο
απφδνζεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 atm, θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ.



Σν πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ΕΝ 12201/2.



Οη ζσιήλεο, φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εκθάληζή ηνπο, ηελ αληνρή, ηε
ζηεγαλφηεηα θαη ηε αληνρή ηνπο ζηε ζεξκνθξαζία, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.



Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 έηε ρξφλν δσήο θαη αληνρή ζηελ εζσηεξηθή πίεζε
ζηνπο 20νC.



Οη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην ΕΝ 12201/2.



Οη ζσιήλεο πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη ζε ζεηξά ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΕΝ 12201/2.



Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη θαη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε.



ηνηρεία φπσο ε νλνκαζηηθή ππθλφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ν δείθηεο ξνήο (Melt Flow Index)
ηεο πξψηεο χιεο, ε επηηξεπφκελε ηάζε ηνηρψκαηνο (ζ) ηεο πξψηεο χιεο θαη ηα αλαιπηηθά
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ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ζσιήλσλ, ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ
πξνζθνξά.


Σν ρξψκα θαη ηα κήθε ησλ ζσιήλσλ ΡΕ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο
θαη ζα δηαζέηνπλ αληειηαθή πξνζηαζία.



Οη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ζα θέξνπλ ηππσκέλα αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν ζσιήλα ζε
βάζνο κεηαμχ 0,002 mm θαη 0,15 mm κε αλεμίηειν ρξψκα θαη χςνο ραξαθηήξσλ ηα
θάησζη:



1.

«ΩΛΗΝΑ ΤΔΡΕΤΗ - Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ»

2.

χλζεζε πιηθνχ θαη νλνκαζηηθή πίεζε

3.

Ολνκαζηηθή δηάκεηξν x πάρνο ηνηρψκαηνο

4.

Όλνκα θαηαζθεπαζηή

5.

Υξφλν θαη παξηίδα παξαγσγήο

6.

Ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS

Όινη νη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαη παξαδνζνχλ ζε ξνιά ησλ 100 κέηξσλ.

2. Ηλεκηποεξαπηήμαηα πολςαιθςλενίος (PE)


Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα ζα παξάγνληαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΕ100) ρξψκαηνο καχξνπ.



Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 16 atm θαη νη δηαηνκέο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο.



Σα εμαξηήκαηα ΡΕ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ
ΕΝ12201-3 γηα πφζηκν λεξφ θαη ζα παξάγνληαη κε ηελ κέζνδν injection moulded,
απνθιεηνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ παξάγνληαη κε άιιεο κεζφδνπο.



Οη δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνηρψκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζηκφηεηα κε ηνπο ζσιήλεο, ε θαιή πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο
θαζψο θαη ε ηήξεζε αληνρήο κεηά ηελ ζπγθφιιεζε.

Σα ππφ πξνκήζεηα εμαξηήκαηα PE ζα πξέπεη:


λα έρνπλ ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα ρσξίο εμνγθψκαηα



λα ζπζθεπάδνληαη ζε δηαθαλείο πξνζηαηεπηηθέο ζαθνχιεο θαη έπεηηα ζε ραξηνθηβψηηα



λα είλαη απφ PE100, 16 atm. - SDR 11
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ε εμσηεξηθή επηθάλεηα (ζε εκθαλέο ζεκείν θάζε ειεθηξνεμαξηήκαηνο θαη εμαξηήκαηνο

επζέσλ άθξσλ) ζα πξέπεη λα θέξεη αλάγιπθα ηππσκέλεο θαη επαλάγλσζηεο πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ζηνηρεία φπσο ε δηάκεηξνο, SDR, PE100 θαζψο θαη barcode
Σα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ ζα πξέπεη
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα :
• Θα είλαη παξαγσγήο κε έγρπζε (injection), απνθιεηφκελεο ηεο πξνζθνξάο ρεηξνπνίεησλ
(ζπγθνιιεκέλσλ κε butt –welding) εμαξηεκάησλ.
• Απνθιείεηαη ε πξνζθνξά injection ζπζηνιηθψλ εμαξηεκάησλ ζηα νπνία φκσο παξεκβάιιεηαη
νπνηαδήπνηε butt – welding ζπγθφιιεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζπζηνιηθνχ απνηειέζκαηνο,
ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη εληαίαο έγρπζεο.
ε θάζε εηδηθφ ηεκάρην ζα αλαγξάθεηαη πάλσ ε ζεξκνθξαζία, ε ηάζε θαη ν ρξφλνο ζπγθφιιεζεο
θαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζα
θαιχπηνπλ ηα εμήο:


Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πξψηεο χιεο



Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πιηθνχ φπσο ιήθζεθε απφ έηνηκν εμάξηεκα



Μέηξεζε δείθηε ξνήο πξψηεο χιεο



χλζεζε πξψηεο χιεο



Αληνρή ζε εζσηεξηθή πίεζε (δνθηκή 170 σξψλ)



Μεηαβνιή κεηά απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία



Μέηξεζε δηαζηάζεσλ θαη αλνρψλ

Η Τπεξεζία γηα φια ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
ειέγρνπο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζε εξγαζηήξην ηεο αξεζθείαο ηεο, κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ
Αλάδνρν.
Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη πέξαλ ησλ δεηνχκελσλ ζην άξζξν «Γεληθά» ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ
εμαξηεκάησλ ΡΕ εθδνζέλ απφ αλαγλσξηζκέλν Επξσπατθφ νξγαληζκφ.
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Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα ηελ ππφδεημε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο
Δ.Ε.Τ.Α.Π. ηα δε έμνδα κεηαθνξάο, θφξησζεο - εθθφξησζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζηε ζέζε πνπ ζα
ππνδεηρζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π. βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε βάζε ην λφκν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
209 ηνπ λφκνπ 3463/2006.
Η δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 140.000,00€ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 33.600,00 θαη ζα
βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α.25.07.01.1302 «σιήλεο χδξεπζεο» κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη
ζηα 300,00€ θαη Κ.Α 54.00.02 «ΦΠΑ εμφδσλ-δαπαλψλ» κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 72,00€ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2020 πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκφ 138/2019
απφθαζε Δ.. ΔΕΤΑ Πάξνπ θαη απηέο πνπ ζα πξνβιεθζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Κσδηθνχο
Αξηζκνχο Εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Δ.Ε.Τ.Α.Π.) (Πνιπεηήο δαπάλε).
Η δαπάλε εληάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ αξρείνπ ηνπ Ε.Π.Π. CPV: 44161200-8 «σιήλεο
χδξεπζεο» θαη 44167000-8 «Δηάθνξα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ».
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ
δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

ηνπ Ν. 4412/2016

δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Πάξνο, Ννέκβξηνο 2020
Ο πληάμαο
Γθνπξνγηάλλεο Νηθφιανο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.

θαη ηνπο φξνπο ηνπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΣΩΗ ΣΙ ΑΠΟΘΗΚΕ ΣΗ ΔΕΤΑΠ :
Α.Α

ΔΙΓΟ

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΡΔ CPV 44167000-8
1

ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ32

TEM

200

2,50

500,00

2

ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

200

3,80

760,00

3

ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

TEM

200

8,50

1.700,00

4

ΗΛΕΚΣΡΟΕΛΕ ΜΕ ΚΟΠΣΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ90/Φ32

ΣΕΜ

30

25,00

750,00

5

ΗΛΕΚΣΡΟΕΛΕ ΜΕ ΚΟΠΣΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ110/Φ32

ΣΕΜ

120

27,00

3.240,00

6

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

20

12,00

240,00

7

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90

ΣΕΜ

5

18,00

90,00

8

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

ΣΕΜ

20

30,00

600,00

9

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΤΣΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ160/Φ63

ΣΕΜ

20

24,00

480,00

10

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90/Φ63

ΣΕΜ

10

13,00

130,00

11

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ90

ΣΕΜ

10

20,00

200,00

12

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63

ΣΕΜ

20

24,00

480,00

13

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ110

ΣΕΜ

5

36,00

180,00

14

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΠΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

30

7,50

225,00

15

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΠΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

ΣΕΜ

20

25,00

500,00

16

ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

50

4,50

225,00

17

ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90

ΣΕΜ

50

6,00

300,00

18

ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

ΣΕΜ

50

8,00

400,00

m

10.000

0,90

9.000,00

m

10.000

3,00

30.000,00

ΩΛΗΝΔ ΤΓΡΔΤΗ CPV 44161200-8
19

20

ΩΛΗΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3εο ΓΕΝΙΑ
ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ Φ32
(ΡΟΛΟ 100m)
ΩΛΗΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3εο ΓΕΝΙΑ
ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ Φ63
(ΡΟΛΟ 100m)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
21

ΩΛΗΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3εο ΓΕΝΙΑ
ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ Φ110
(ΡΟΛΟ 100m)

m

10.000

9,00

ΑΘΡΟΙΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

90.000,00
140.000,00
33.600,00
173.600,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: Δθαηφλ εβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο
θαη εμαθφζηα επξψ

ΠΑΡΟ, ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2020
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΓΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΚΑΡΑΜΑΝΔ ΝΙΚΟΛΑΟ
Γηπι. ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α.Α

ΔΙΓΟ

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΡΔ
CPV 44167000-8
1

ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ32

TEM

200

2

ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ63

ΣΕΜ

200

3

ΗΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ110

TEM

200

4

ΗΛΕΚΣΡΟΕΛΕ ΜΕ ΚΟΠΣΙΚΟ
ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90/Φ32

ΣΕΜ

30

5

ΗΛΕΚΣΡΟΕΛΕ ΜΕ ΚΟΠΣΙΚΟ
ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ32

ΣΕΜ

120

6

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

20

7

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90

ΣΕΜ

5

8

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

ΣΕΜ

20

9

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΦ ΤΣΟΛΙΚΟ ΡΕ100
ΡΝ16 Φ160/Φ63

ΣΕΜ

20

10

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ90/Φ63

ΣΕΜ

10

11

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ110/Φ90

ΣΕΜ

10

12

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ110/Φ63

ΣΕΜ

20

13

ΗΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΕ ΡΕ100 ΡΝ16
Φ160/Φ110

ΣΕΜ

5

14

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΠΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

30

15

ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΠΕ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

ΣΕΜ

20

16

ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63

ΣΕΜ

50

17

ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90

ΣΕΜ

50

18

ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110

ΣΕΜ

50

19

ΩΛΗΝΔ ΤΓΡΔΤΗ
CPV 44161200-8
ΩΛΗΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3εο
ΓΕΝΙΑ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ
Φ32 (ΡΟΛΟ 100m)
ΩΛΗΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3εο
ΓΕΝΙΑ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ
Φ63 (ΡΟΛΟ 100m)

m

10.000

m

10.000

20

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
21

ΩΛΗΝΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3εο
ΓΕΝΙΑ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ
Φ110 (ΡΟΛΟ 100m)

m

10.000
ΑΘΡΟΙΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

……………………2020
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

(θξαγίδα- Τπνγξαθή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
Αληηθείκελν ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο
θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνιπαηζπιελίνπ, γηα ηε ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή ησλ δηθηχσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Πάξνπ.
ΑΡΘΡΟ 20
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο - εηξά ηζρχνο απηψλ
Σα νξηδφκελα σο ζπκβαηηθά ζηνηρεία , κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη ε εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ :


Σν ζπκθσλεηηθφ



Η δηαθήξπμε



Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ



Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο



Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Μειέηε



Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ



Η Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ ζπλέηαμε ν Αλάδνρνο κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη
ηελ Μειέηε ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 30
Σξφπνο εθηέιεζεο θαη αμηνιφγεζεο

Η πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ
κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
ΑΡΘΡΟ 40
Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
Η χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηε δηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηελ πξάμε θαηαθχξσζεο
θαη ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ
θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα
ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.
ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ
ηεο χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκψκελν γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν,
ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Μεηά ηελ θαηά λφκν, έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν
ηφπν θαη ρξφλν, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη'
ειάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 302
ηνπ λ. 4412/2016. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ησλ πιηθψλ
ήηνη δχν ρξφληα.
Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο μεθηλάεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη ηζρχεη γηα έλα έηνο ή
κέρξη εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
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ΑΡΘΡΟ 50
Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ
Ο κεηνδφηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηε
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά
ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Με
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν κεηνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ δελ
παξέδσζε ηα πιηθά ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζχκβαζε.
ηνλ έθπησην Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη νη
εμήο θπξψζεηο:


Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
θαηά πεξίπησζε.
ΑΡΘΡΟ 60
Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ

Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ εμεηάδεηαη θαη' αξρήλ θαη δηαπηζηψλεηαη ε
ζπκθσλία ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηπρφλ γελφκελεο θζνξέο,
δεκηέο, πφξνπο, θπζαιίδεο ή ξαγάδεο θιπ, ιφγσ θάπνηαο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ θαηά ηε παξαγσγή
θαη κεηαθνξά απηψλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ πιηθψλ εμεηάδεηαη
θαη δηαπηζηψλεηαη αλ θαιχπηνληαη φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη δελ
πξνζδίδεηαη ζην πφζηκν λεξφ γεχζε, νζκή ή ρξψκα. Αλ παξνπζηαζηεί πεξηζηαηηθφ εκθάληζεο
νζκψλ ζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη λένη ζσιήλεο ή πξνθχςεη φηη δελ
πιεξνχληαη νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη ησλ πξνδηαγξαθψλ, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα
θαηαπίπηεη άκεζα ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, θαζψο θαη ηελ απνδεκίσζε
ησλ θαηαλαισηψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε ηηο αλάινγεο
ζπλέπεηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 5.
ΑΡΘΡΟ 70
Φφξνη, θξαηήζεηο, ινηπά έμνδα
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, έμνδα δεκνζίεπζεο,
ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Όια
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γεληθά ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ζηηο απνζήθεο ηεο ΔΕΤΑΠ κέρξη πεξαίσζεο ηεο
πξνκήζεηαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 80
Σξφπνο πιεξσκήο
Η πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ
πιηθψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δε δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα.
Επεηδή ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο
Δ.Ε.Τ.Α.Π., ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ.
Η Δ.Ε.Τ.Α.Π. ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ Υξεκαηηθψλ Εληαικάησλ Πιεξσκήο.
Η εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ:


Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην
Δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Ι.Δ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θ.ι.π.). Όια
ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π.
• Σηκνιφγην Πψιεζεο.
• Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016.
Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ησλ
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 90
Δλεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ
Ο Αλάδνρνο ξεηά ζεσξείηαη φηη έρεη εμεηάζεη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη ηνπο παξφληεο
φξνπο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν γηα πξφζζεηε πιεξσκή ή ρξνληθή
παξάηαζε πνπ ζα νθείιεηαη ζε παξεξκελεία νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθεξφκελνπ ζηνλ ηξφπν
παξάδνζεο, ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ή ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
ΑΡΘΡΟ 100
Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο
Η χκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε
θαη θαηφπηλ ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 110
Παξαιαβή πξνκήζεηαο
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 221/4412 θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 208/4412. Η
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ αληίζηνηρεο δήηεζεο απφ ην Σκήκα
Απνζήθεο θαη Πξνκεζεηψλ. Ο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή παξαιαβήο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π., ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο
παξαιαβήο εάλ δε δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο. Αλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηελ πξνζσξηλή παξαιαβή
ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ζην νπνίν ζα δηαηππψλεηαη ην
εκπξφζεζκν ή κε ηεο παξάδνζεο θαζψο θαη νη ηπρφλ δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, παξαιείςεηο ή
αδπλακίεο ηνπ παξαδνηένπ. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα πξνηείλεη απφξξηςε ησλ πιηθψλ πνπ
απνθιίλνπλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πνπ λα πιεξνχλ
επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Εάλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαπάλσ
αληηθαηάζηαζε νη εγγπήζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζα εθπέζνπλ ππέξ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π. θαη ν Αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 120
Σξφπνο παξάδνζεο
Ο ρξφλνο παξαδφζεσο ηεο θάζε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο.
Η παξαγγειία ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο
Δ.Ε.Τ.Α.Π., ε παξάδνζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π. πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κνπλάδνο Παξνηθία Πάξνπ.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηνλ
ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Καηά ηα ινηπά, ε παξάδνζε ζα γίλεηαη κε κέξηκλα, απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ.
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Εάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο
πξνζεζκίαο δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο, νιφθιεξν ην πνζφ δε ηεο εγγπήζεσο θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 130
Υξνλνδηάγξακκα – Πνηληθέο ξήηξεο
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Ε.Τ.Α.Π., λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/2016.
Η δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί.
ΑΡΘΡΟ 140
Γηαθνξέο – Γηαθσλίεο – Αλσηέξα βία
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο
δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά,
θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηε Δηαθήξπμε θαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Λάζε ή
παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο,
αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ
ππνρξέσζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε
ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
Αλψηεξα Βία
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά «αλσηέξαο βίαο», ηα
νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο.
Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ
απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν ή ηε χκβαζε.
Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί
δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Δελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ
γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.
Δηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, δελ
δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε θαη εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο απηή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ
ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ»
πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηε χκβαζε. Αλ
παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ν
Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Νφκνπ.
ΑΡΘΡΟ 150
Ιζρχνπζα λνκνζεζία θαη γιψζζα επηθνηλσλίαο
Ννκνζεζία
Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Ειιεληθφ Δίθαην φπσο αλαιπηηθά
πξνζδηνξίδεηαη ζηε Δηαθήξπμε.
Γιψζζα επηθνηλσλίαο
Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο)
κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ, ζα
γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο
χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή /θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.
ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε
αιινδαπή γιψζζα.
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