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ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείµενο

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια υπηρεσιών «Επεξεργασία Και ∆ιάθεση
Αφυδατωµένης Ιλύος Από Την ΕΕΛ Καλαµάτας», όπως περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές η οποία θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
µόνο βάσει της τιµής όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 2

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπετέ:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τα ειδικά για τις ∆ΕΥΑ άρθρα αυτού (222-338)
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ) και
ιδιαίτερα του άρθρου 209
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης» και ειδικότερα το άρθρο 22 περί έργων και προµηθειών
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4483/2017
ΑΡΘΡΟ 3

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Η διακήρυξη του διαγωνισµού
Οι τεχνικές προδιαγραφές
Η συγγραφή υποχρεώσεων
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
Η προσφορά του µειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 4

Οικονοµικές υποχρεώσεις του προµηθευτή

Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου,
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., δηµοσιεύσεις) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση
άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 5

Σύµβαση - Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού συντάσσεται σχετική σύµβαση, η οποία
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συµβατικού ποσού της προµήθειας χωρίς τον αναλογούντα
ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6
υπηρεσιών

Ποιότητα υπηρεσιών - απόρριψη – αντικατάσταση Παραλαβή

1. Η διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών «Επεξεργασία Και ∆ιάθεση
Αφυδατωµένης Ιλύος Από Την ΕΕΛ Καλαµάτας», θα γίνει από επιτροπή
παραλαβής , σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον 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 οι υπηρεσίες 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
υπηρεσιών 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
απόφαση.
5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των υπηρεσιών , µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα
από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών 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 υπηρεσιών θεωρείται ως
εκπρόθεσµος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης.
6. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Αν οι υπό προµήθεια υπηρεσίες 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1. 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,
2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς
Φ.Π.Α. επί της συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα.

3. 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 ∆ιοικητικού 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. 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.
ΑΡΘΡΟ 8

Αθέτηση όρων συµφωνίας

Η από µέρους του µειοδότη αθέτηση των όρων της διακήρυξης και της υπογραφείσας
σύµβασης παρέχει στη ∆ΕΥΑΚ το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο για την προµήθεια
«επεξεργασία και διάθεση αφυδατωµένης ιλύος από την ΕΕΛ Καλαµάτας», µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η έκπτωση του
αναδόχου έχει σαν συνέπεια:
1. Την απώλεια υπέρ της ∆ΕΥΑΚ ολόκληρου του ποσού της κατατιθέµενης εγγύησης.
2. Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζηµιώσει τη ∆ΕΥΑΚ για κάθε ζηµιά θετική ή
αποθετική που θα υποστεί από τη εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9

Επίλυση

διαφορών

Οι τυχόν διαφορές µεταξύ της ∆ΕΥΑΚ και του αναδόχου υπάγονται στα εκάστοτε αρµόδια
∆ικαστήρια και επιλύονται σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία.

Καλαµάτα Ιούνιος 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

