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Άρθρο 1 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»» είναι η προμήθεια δύο (2) επιφανειακών αεριστήρων και τεσσάρων  (4) ηλεκτρικών πινάκων 

χαμηλής τάσης στην ΕΕΛ Κατερίνης, πέντε (5) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων για τις γεωτρήσεις 

Βροντούς, Σεβαστής, Κούκου και Λόφου αντίστοιχα, ενός (1) επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος για 

την δεξαμενή Σεβαστής, δύο (2) κιτ επισκευής υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων και ενός (1) υποβρύχιου 

αντλητικού συγκροτήματος για την αποθήκη της ΔΕΥΑ , παρελκόμενων υδραυλικών εξαρτημάτων, ενός (1) 

Η/Ζ στο αντλιοστάσιο της Βροντούς και των λοιπών υλικών που φαίνονται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής. 

 

Άρθρο 2 

Εγγυήσεις (Καλής εκτέλεσης) 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.1 της 

διακήρυξης) και είναι τέσσερα επί τοις εκατό (4%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος παράδοσης – Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 

όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή εξοπλισμού – Πληρωμές 

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εφόσον η παράδοση του 

εξοπλισμού γίνει τμηματικά, η παραλαβή του θα γίνει επίσης τμηματικά, με την υπογραφή του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου. 

Αντίστοιχα, μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, μπορούν να αποδεσμεύονται τα 

αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί είτε συνολικά στο 100% της συμβατικής αξίας είτε τμηματικά κατά 

περίπτωση και μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της σύμβασης (συνολικά ή τμηματικά). 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό με το σύστημα προκειμένου να 

διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του. 
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Άρθρο 5 

Αναπροσαρμογή τιμών 

Η ΔΕΥΑΚ με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών για την 
προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές. 

 

Άρθρο 6 

Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος θα προνοήσει για δοκιμή του εξοπλισμού, όπως περιγράφεται. Όλες οι διαδικασίες δοκιμών θα 
συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, ώστε να 
πληρούν τις προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Άρθρο 7 

Υλοποίηση Προμήθειας 

Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας και θα έχει έναν ικανό επιβλέποντα 
που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα και θα είναι 
εγκεκριμένος από τη ΔΕΥΑΚ. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑΚ. Ο 
επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Αναδόχου, ο οποίος θα 
επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο Μηχανικό της ΔΕΥΑΚ κατά την 
διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και θα συμμετέχει σ’ όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και έλεγχο της 
προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς τη ΔΕΥΑΚ όταν ολοκληρώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν 
ολοκληρωθεί όλη η προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της 
ΔΕΥΑΚ και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της προμήθειας, καθώς και για όλη την προμήθεια και ο 
Ανάδοχος θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη έκτακτη ή προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση 
της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει την 
προμήθεια. 

Άρθρο 8 

Εκτέλεση εργασιών 
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Επειδή τα αντλιοστάσια και η ΕΕΛ είναι σε συνεχή λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις 
εργασίες του, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας να είναι οι μικρότερες δυνατές.  

 

Άρθρο 9 

Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης 

Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει 
προσκομισθεί ορίζεται ο Ανάδοχος. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες της ΔΕΥΑΚ μετά 
από αίτημα του Αναδόχου, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο Ανάδοχος. Όλα τα υλικά και 
εγκαταστάσεις της προμήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο κατά παντός κινδύνου (κλοπή, 
πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης 
του συστήματος της ΔΕΥΑΚ. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στη ΔΕΥΑΚ και αποτελεί 
προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών. 

 

 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντής ΤΥ ΔΕΥΑΚ 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
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