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Άρθρο 1°   
Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 
και ειδικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεσθεί η προμήθεια, σε 
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών Συμβατικών τευχών.

Ο  διαγωνισμός  αφορά  στην  προμήθεια  των  χημικών  που  απαιτούνται  για  την 
αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Τρικάλων 
και συγκεκριμένα:
για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης της 
ιλύος ΕΕΛ Τρικάλων.   

Λόγω της φύσης των υλικών,  η προμήθεια τους κατά το τρέχον έτος 2013 θα γίνει 
τμηματικά  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  της 
ΔΕΥΑΤ.

Η χρήση τους από το προσωπικό της ΔΕΥΑΤ θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και 
πάντοτε με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Τα υλικά θα παραδοθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΤ με 
δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

Άρθρο 2°  
Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια  του  διαγωνισμού καθώς και  η  σύμβαση  και  διενέργεια  της  προμήθειας 
διέπονται από τις διατάξεις : 

α)  Του  Ν.  1069/80,  περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυση  επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και 
Αποχετεύσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

β)  Του  Κανονισμού   Προμηθειών  της  ΔΕΥΑΤ  και
 
γ) του Ν. 3463/06, κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων», των ισχυουσών διατάξεων του  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

Άρθρο 3°   
Συμβατικά Τεύχη

1. Τα  τεύχη  δημοπράτησης  με  τα  οποία  θα  γίνει  ο  διαγωνισμός,  η  ανάθεση  και  η 



διενέργεια της προμήθειας είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
όρων τους, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής :

Ι.     Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
II.Τιμολόγιο προσφοράς.
III.Προϋπολογισμός προσφοράς.
IV.Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
V.Τεχνική Περιγραφή.
VI.Τιμολόγιο-Προϋπολογισμός μελέτης

2. Τα παραπάνω τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης προμήθειας,  ή
οποία υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Άρθρο 4°  
Εκτέλεση της προμήθειας

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
προμηθευτής  έλαβε  γνώση  και  έχει  μελετήσει  τα  τεύχη  δημοπράτησης  καθώς  και  ότι 
ερεύνησε και έχει πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και όλων των άλλων θεμάτων που 
με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση της προμήθειας, επίσης ότι ο 
προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τα Συμβατικά Τεύχη.

Παράλειψη του προμηθευτή να ενημερωθεί, με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά την 
προμήθεια, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις 
συμβατικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 5°  
Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας

1. Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες (5) ημέρες 
από την ημερομηνία παραγγελίας.

2. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η προμήθεια μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η 
διακήρυξη αυτή, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σε ποσοστό 
2% της συνολικής αξίας της προμήθειας για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Άρθρο 6°  
Ευθύνη του αναδόχου.

1. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τα προϊόντα όπως προβλέπονται στα Συμβατικά τεύχη. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ΄ όψιν του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις που θα επιφέρει στα  
προϊόντα, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΤ, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, φέρει 
αποκλειστική την ευθύνη των συνεπειών από την ενδεχόμενη απόφαση της ΔΕΥΑΤ, όπως 
παρακάτω:

α. Να απορρίψει τα προϊόντα    

β. Να τα αποδεχθεί με αιτιολογημένη μείωση της συμβατικής τιμής.
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γ. Να τα  αποδεχθεί με  την συμβατική  τιμή.  Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται  ότι 
ακόμη  και  εάν  από  τις  ανωτέρω  τροποποιήσεις  προκύπτει  οικονομικό  όφελος  για  την 
ΔΕΥΑΤ,  λόγω βελτίωσης  του προϊόντος,  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  επιπλέον  αποζημίωση 
πέραν της συμβατικής αμοιβής για την προμήθεια.

2. Ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των κατάλληλων 
υλικών, μηχανημάτων και μεθόδων εργασίας για την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τα 
Συμβατικά τεύχη.

Σε περίπτωση που κάποια  υλικά,  μηχανήματα  ή μέθοδοι  εργασίας καλύπτονται  από 
διπλώματα  ευρεσιτεχνίας,  όλα  τα  σχετικά  έξοδα  για  την  χρησιμοποίηση  της  ευρεσιτεχνίας 
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 7°   
Εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτο.

Απαγορεύεται η  από  τον  ανάδοχο  εκχώρηση  σε τρίτο  του  συνόλου ή  μέρους 
της προμήθειας, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 8°  
Κυρώσεις.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις, τα πρόστιμα και οι λοιπές συνέπειες που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Τρίκαλα,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα χημικά υλικά που προτίθεται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΤ είναι τα κάτωθι:

Πολυηλεκτρολύτης μέτριου  προς  υψηλού  κατιονικού  φορτίου  και  υψηλού  μοριακού 
βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ 
και  η  οποία  υπόκειται  σε  φυγοκέντριση  με  μηχανικό  διαχωριστή.  Το  υλικό  θα  είναι 
συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα 
είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα. 
  

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερομένων  ειδών  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
διακήρυξης.

2.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  βασικούς  όρους  κάθε
ενότητας  της  διακήρυξης  θα  απορρίπτονται  αν  αυτές  κριθούν  ουσιώδεις.  Ο
χαρακτηρισμός  ¨ουσιώδης¨  προκύπτει  από  τον  σκοπό  που  εξυπηρετεί  η
παρούσα  προμήθεια  και  κρίνεται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  την  αρμόδια
επιτροπή αξιολογητών.   

3.  Οι  διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται  να  συμπεριλάβουν  στην  προσφορά  τους  τα
σχετικά  PROSPECTUS  τoυ   προϊόντος  και  στα  οποία  θα  αναφέρονται
αναλυτικά  τα  ζητούμενα  τεχνικά  χαρακτηριστικά.  Τα  PROSPECTUS  θα  είναι
γραμμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας, οποτεδήποτε μετά την λήξη 
των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε φάκελο στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:
-Τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
-Δύο  άλλοι  σφραγισμένοι  φάκελοι  εκ  των  οποίων  ο  ένας  θα  έχει  την  ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  θα περιέχει  όλα τα σχετικά στοιχεία του  προσφερόμενου 
εξοπλισμού,  ο  δε  άλλος  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  με  την  ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

5



7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.

8. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών έχει ως εξής :
Πρώτα  θα  εξετασθούν  τα  δικαιολογητικά  και  θα  ανοιχθούν  οι  φάκελοι  των

τεχνικών  προδιαγραφών.  Μετά  την  εξακρίβωση  της  επάρκειας  των  τεχνικών 
προδιαγραφών των προσφορών, θα ανοιχθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
(όσων  κρίθηκαν  τεχνικά  επαρκείς)  ενώπιον  των  συμμετεχόντων  στον  διαγωνισμό  σε 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

Τρίκαλα,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΑΤ ΧΗΜΙΚΟΣ


