
                     
     
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην  προμήθεια δύο αυτόνομων μονάδων

παραγωγής  και διάθεσης πόσιμου νερού,  έκαστο ημερήσιας παραγωγής  6m3,  όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα

με:
 Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 Τις  σχετικές  διατάξεις  του Ν.  2286/1995 «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 Το Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 Το Ν. 4281/2014 και ειδικότερα τα άρθρα 157 & 1α και 1β
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  ΚA 25.7131.0007
 Την ανάγκη του Δήμου Κέας για την παραπάνω προμήθεια

ΑΡΘΡΟ 3ο  : Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
Β) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
Γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε) Τεχνική Περιγραφή
ΣΤ) Κριτήρια Αξιολόγησης

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργηθεί  με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη  προσφορά  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  και  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό
Προμηθειών του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση
Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  μετά  την  κατά  νόμο  έγκριση  του  αποτελέσματος  αυτής  είναι
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης από την ημέρα παραλαβής του



                     
     
     
εγγράφου ανακοίνωσης του αποτελέσματος και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για
καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται με εγγυητική επιστολή, σύμφωνα  με τον
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και επιστρέφεται  στον ανάδοχο της προμήθειας,  μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Η εγγύηση αυτή σχετίζεται με την
καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης  (χρόνος  παράδοσης,  υλικά  κατασκευής,  ποιότητα
κατασκευής κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως μετά τη λήξη του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή –μετρούμενος από την
ημερομηνία  της  προσωρινής  παραλαβής  –  καθορίζεται  με  την  προσφορά  αυτών  που  θα
διαγωνιστούν. Ελάχιστος χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορίζεται το ένα (1) έτος. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Έκπτωση του αναδόχου
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως της προμήθειας ή ο
ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  με  τις  εν  γένει  υποχρεώσεις  του,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πλημμελής κατασκευή
Εάν  η  κατασκευή  δεν  εκπληρώνει  τους  όρους  της  Συμβάσεως  ή  εμφανίζει  ελαττώματα  ή
κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει ολικά ή μερικά,
ανάλογα με την απαίτηση του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού
Προμηθειών του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
    
ΑΡΘΡΟ 11ο : Τελικός εξοφλητικός λογαριασμός
Ο τελικός λογαριασμός γίνεται μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Παραλαβή της προμήθειας
Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και
τον  χρόνο  που  ορίζεται  από τη  σύμβαση  και  παρουσία  του  αναδόχου,  εάν  αυτός  επιθυμεί.  Η
επιτροπή  αυτή  συγκροτείται  για  τη  συγκεκριμένη  κάθε  φορά  προμήθεια  με  απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζεται σε αυτήν ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου Κέας και εφόσον απαιτούνται ειδικές
γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, ο Δήμος
μπορεί  να  προτείνει  τη  βελτίωση  ή  την  αντικατάσταση  των  κατασκευαστικών  ή  λειτουργικών
ανωμαλιών των υλικών ή και την απόρριψη τους.
Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης
από την  ίδια  προθεσμίας,  ο  Δήμος  δικαιούται  να  κάνει  τακτοποίηση αυτών  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά της τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.



                     
     
     
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  στον  Δήμο  και  δεν  έχει  ληφθεί  η  σχετική  απόφαση
έγκρισης ή απόρριψής θεωρείται ότι η παραλαβή έχει εκτελεσθεί αυτοδίκαια.
     
ΑΡΘΡΟ 13ο :  Χρόνος, Τόπος παράδοσης
Η μία αυτόνομη μονάδα θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου,
σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή Χαβουνά και η δεύτερη μονάδα στην περιοχή
Κάτω-Μεριά, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
παραγγελίες θα δίδονται γραπτά από την Υπηρεσία Προμηθειών δια τηλεομοιοτυπίας. Η εκκίνηση
της  κάθε  μονάδας θα γίνει  με  αποκλειστικές  δαπάνες,  ευθύνη και  μέριμνα του προμηθευτή  (η
μεταφορά και η εγκατάσταση θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Δήμου).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

………………….
………………………….

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

…………………..
…………………………..

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



                     
     
     
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια  δύο αυτόνομων  μονάδων

παραγωγής  και διάθεσης πόσιμου νερού,  έκαστο ημερήσιας παραγωγής 6m3,  όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις
Αντικείμενο  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  είναι  ο  προσδιορισμός  των  απαιτήσεων  της
Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες,
τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους
Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους. Οι
απαραίτητες  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  ο  απαραίτητος  εξοπλισμός  των  μονάδων  παραγωγής  και
διάθεσης πόσιμου νερού, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και προϋποθέσεις που πρέπει να
τηρούν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι αναλύονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια δύο (2) αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου
νερού,  έκαστο  ημερήσιας  παραγωγής  6m3,  με  σκοπό  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  της
έλλειψης πόσιμου νερού στις περιοχές Χαβουνά και Κάτω-Μεριά στην νήσο Κέα. 

Η επεξεργασία του νερού θα βασίζεται, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, στην
διαδικασία της Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.). 

Η προμήθεια αφορά στην αγορά και εκκίνηση των μονάδων στους χώρους υπόδειξης του Δήμου,
εκπαίδευση χρήσης και λειτουργίας και διενέργεια δοκιμών και αναλύσεων παραγόμενου νερού με
ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνες  του  προμηθευτή.  Η  μεταφορά  και  η  εγκατάσταση  του  κάθε
συστήματος θα γίνει με ευθύνη του Δήμου.

Τα συστήματα θα είναι προκατασκευασμένα έκαστο εντός οικίσκου. Σε κάθε οικίσκο θα υπάρχει
ηλεκτρονική διάταξη ελεγχόμενης παροχής νερού με χρήση κέρματος.  
 
Ο Δήμος  υποχρεούται  αμέσως  μετά  την  υπογραφή της  Σύμβασης,  να  μεριμνήσει  με  δικές  του
δαπάνες  και  ενέργειες  για την άμεση και  έγκαιρη εξασφάλιση και  υλοποίηση των απαραίτητων
υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων και αναλυτικότερα για την: 
α)  Μεταφορά των συστημάτων
β) Κατάλληλη διαμόρφωση του σημείου έδρασης των οικίσκων των μονάδων και κατασκευή βάσης
από οπλισμένο σκυρόδεμα (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις υποδείξεις του αναδόχου, 
β)  Εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δίπλα στον οικίσκο,  
γ)  Εξασφάλιση παροχής νερού, πιέσεως 4-5 bar,
δ)  Εγκατάσταση των μονάδων



                     
     
     

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με:
 Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων»
 Το Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 Το Ν. 4281/2014 και ειδικότερα τα άρθρα 157 & 1α και 1β
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  ΚA 25.7131.0007
 Την ανάγκη του Δήμου Κέας για την παραπάνω προμήθεια

   
ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος προμήθειας
Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργηθεί  με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές δια
συμπληρώσεως τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με
την σε ισχύ νομοθεσία και τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισμός έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας αυτής ανέρχεται σε 25.806,45 ευρώ και
6.193,55 ευρώ για Φ.Π.Α. 24% συνολικά 32.000,00 ευρώ και προέρχεται από ίδιους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγυήσεις
Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και
επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες
Η  παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί μέσα σε εξήντα  (60) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε
ποινική  ρήτρα  δύο  τοις  εκατό  (2%)  επί  του  προϋπολογισμού  προσφοράς  για  τις  δύο  πρώτες
εβδομάδες  και  τέσσερα  τοις  εκατό  (4%)  επί  της  αξίας  της  καθυστερούμενης  προς  παράδοση
προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης.
Μετά  την  καθυστέρηση  πέντε  εβδομάδων  ο  Δήμος  δικαιούται  να  ακυρώσει  την  σύμβαση
προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον
προμηθευτή έκπτωτο.
Η εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  στον διαγωνισμό   επιστρέφεται  στον προμηθευτή  μετά  την
υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία
αυτή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Πληρωμές
Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή
της  προμήθειας  με  χρηματικές  εντολές  του  Δήμου  που  θα  συνοδεύονται  από  το  πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής  και το τιμολόγιο του προμηθευτή.



                     
     
     
ΑΡΘΡΟ 8ο : Γενικά.
 Κατά τα λοιπά ισχύουν:

 Οι διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

 Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»

 Ο Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 Ο Ν. 4281/2014 και ειδικότερα τα άρθρα 157 & 1α και 1β
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  ΚA 25.7131.0007
 Την ανάγκη του Δήμου Κέας για την παραπάνω προμήθεια

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

………………….
………………………….

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

…………………..
…………………………..

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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