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Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών
Ημερομηνία: 24/03/2017
Αρ. Πρωτ: 1130
Αρ. Μελέτης: 6/2017
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 21.560,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κωδικός αριθμός είδους - CPV:
44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»
44160000-9 «Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες,
περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη»

Θέμα: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.
Καστοριάς»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Αντικείμενο
Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά είδη που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας. Λόγω της
επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους
ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου της Υπηρεσίας, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με
όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις
ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα προδιαγραφόμενα υλικά στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.
Καστοριάς στην περιοχή «Φούρκα» Καστοριάς εντός του έτους, όπου και θα αποθηκεύονται.
Η συνολική δαπάνη για τη προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 21.560,40 € (χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%) ή
26.734,90 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2017.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:


στην προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης, χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, σωλήνων PVC και εξαρτημάτων των
σωληνώσεων και ανοξείδωτων υλικών, με συνολική δαπάνη 21.560,40 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων ΚΑΕ 25.07.01 «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης - αποχέτευσης
Δ.Δ. Καστοριάς» στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη πίστωση 40.000,00 € και αντιστοιχεί στους Κωδικούς αριθμούς είδους CPV: 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων» 44160000-9 «Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα,
σωληνωτά υλικά και συναφή είδη» και του Κ.Α. 54 00 99 «Φ.Π.Α. εισροών (εξόδων)».
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80 και τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
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Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
2. του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»
ο

Άρθρο 3 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80, τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ο

Άρθρο 4 : Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη αυτής της προμήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται:
1. Η σύμβαση μεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου.
2. Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
3. Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
5. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
6. Το έντυπο Προσφοράς όπως έχει συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.
ο

Άρθρο 5 : Σύμβαση
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση,
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής,
κατά μέρος που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με τους ίδιους ακριβώς όρους
της παρούσας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Επίσης δύναται να γίνει ανακατανομή των ποσοτήτων των υλικών χωρίς να υπερβαίνει το χρηματικό όριο της
μελέτης και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς όπου
θα αναφέρονται οι λόγοι ανακατανομής των ποσοτήτων των υλικών.

ο

Άρθρο 6 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία.
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Άρθρο 7 : Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης θα γίνεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας να εφοδιάσει εντός τριών (3) ημερών τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την παραγγελθείσα ποσότητα.
Η παράδοση των αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης θα γίνεται τμηματικά επί τόπου στις εγκαταστάσεις της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο σταθμό εξυπηρέτησης «Φούρκα» με όχημα του αναδόχου.
ο

Άρθρο 8 : Εγγυήσεις καλής λειτουργίας - Ποινικές ρήτρες - Κυρώσεις
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στους κανονισμούς
της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Ε.Ε..
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω
διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
κάθε ποσότητα υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί
παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών ύδρευσης αποχέτευσης που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης και αποστολής στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης επήλθε οποιαδήποτε ζημιά, ο προμηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Επιπλέον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση
προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
1. Αν τα υπό προμήθεια υλικά παραληφθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπό
προμήθεια υλικών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί
πλήρως.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών
δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
ο

Άρθρο 9 : Παραλαβή
1. Η διαδικασία παραλαβής των υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις
των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και στον
Ν. 4412/2016.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των υλικών και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των υλικών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή
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παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υλικών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από
τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των υλικών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υλικών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο
προμηθευτής των υλικών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
8. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ο

Άρθρο 10 : Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές - πληρωμές
Η πληρωμή της αξίας των αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης θα γίνεται κάθε φορά μετά την τμηματική
παραλαβή τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (όχι μικρότερο των 30 ημερών), με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) καθώς και η κράτηση για φόρο
εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
ο

Άρθρο 11 : Αθέτηση όρων συμφωνίας
Η από μέρους του μειοδότη αθέτηση των όρων της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης παρέχει στη ΔΕΥΑΚ το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο για την προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια:
α) Την απώλεια υπέρ της ΔΕΥΑΚ ολόκληρου του ποσού της κατατιθέμενης εγγύησης.
β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΚ για κάθε ζημιά θετική ή αποθετική που θα υποστεί από τη
εκτέλεση της σύμβασης.
ο

Άρθρο 12 : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του αναδόχου υπάγονται στα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια Καστοριάς και
επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Μεσοποταμία, Μάρτιος 2017
Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος Τ.Υ

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης

Μπέντος Θεόδωρος
Διπλ. πολιτικός μηχανικός

Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
Διπλ. πολιτικός μηχανικός
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