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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ανηικείμενο ηης ύμβαζης 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

Ψεθηαθώλ Τδξνκεηξεηώλ θαη νινθιεξσκέλνπ ηειεκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ παξνρώλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο.  Σν αλαθεξζέλ απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα 

αλάγλσζεο θαη δηαρείξηζεο πδξνκεηξεηώλ νδεγεί ζηε εμάιεηςε ησλ νηθηαθώλ αθαλώλ 

δηαξξνώλ θαη ζηε κείσζε ζε κεγάιν πνζνζηό ηνπ κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ην νπνίν 

νθείιεηαη ζε απώιεηεο θαη ζηελ ππνεγγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ κεηξεηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: σμβαηικά ζηοιτεία - ειρά ιζτύος 

Σα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο ηα 

παξαθάησ:  

1.Σν ζπκθσλεηηθό 

2.Η  δηαθήξπμε 

3.Ο Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο 

4.Οη νξηδόκελεο θαη ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

5.Η Γεληθή θαη ε Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

6.Η Σερληθή Πεξηγξαθή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Σιμές προζθορών 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά λα 

πξνκεζεύζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο, ζα απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. πλεπώο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή 

κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξακέλεη ζηαζεξή 

γηα όζν ζα είλαη ζε ηζρύ ε ζύκβαζε γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ  

παξάδνζε  ησλ  πξνο  πξνκήζεηα  εηδώλ,  ζύκθσλα  κε  όηη  πξνβιέπεηαη  ζηελ  παξνύζα  

κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Κάζε ελδηαθεξόκελνο, πνπ ζα ιάβεη 

κέξνο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ιάβεη γλώζε ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ζηελ 

ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ζα πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή ηων προς προμήθεια ειδών 

Η  παξαιαβή  ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ελεξγείηαη  από  ηελ  αξκόδηα  επηηξνπή  παξνπζία  

ηνπ πξνκεζεπηή, εθόζνλ ην επηζπκεί, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εληόο ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. Εάλ θαηά  ηελ  παξαιαβή  δηαπηζησζεί  απόθιηζε  από  ηηο  ζπκβαηηθέο  
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ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο,  ε  επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απόξξηςε ησλ 

παξαιακβαλνκέλσλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ή 

ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ ηνπ. 

Η νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζα επέιζεη κε ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ξπζκίζεηο, 

ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγσημένη λειηοσργία προμήθειας 

Η Αλάδνρνο εηαηξεία ζα παξέρεη γξαπηή εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηόζν ησλ κεραληθώλ κεξώλ όζν θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ. Ο Αλάδνρνο, 

ρσξίο πξόζζεηε δαπάλε γηα ηελ Τπεξεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο 

εγγύεζεο (2 έηε) ηνπ ζπζηήκαηνο λα ελεκεξώλεη, αλαβαζκίδεη ή αληηθαζηζηά ην ινγηζκηθό 

ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ κε θάζε λεόηεξε έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη από ηνλ Καηαζθεπαζηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εργαζία ζηοσς τώροσς ηοσ έργοσ 

 6.1 Η εξγαζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηηο θαζηεξσκέλεο ώξεο εθηόο αλ 

γίλεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία µε ηνλ Αξκόδην Μεραληθό ηεο Τπεξεζίαο. 

6.2 Όια ηα πιηθά, εμαξηήκαηα θιπ. πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη λα µελ εκπνδίδνπλ θαηά 

θαλέλα ηξόπν.  

6.3 Σα άρξεζηα πιηθά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε κέξα θαη όηαλ ην έξγν ηειεηώζεη ν 

Αλάδνρνο πξέπεη λα απνκαθξύλεη ηα ζθνππίδηα θαη ηα εξγαιεία ηνπ.  

 

22/10/2020 

Η ςυντάξαςα 

 

 

 

Αθηνά Χριςτοδοφλου 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιςτών 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Με απόφαςη Δημάρχου 

 Ο Αναπληρωτήσ Προϊςτάμενοσ                          
Δ.Τ.Υ. 

 

 

             Παναγιώτησ Κακκανάσ  

                     Μηχανικόσ ΤΕ 
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