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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Τ.Δ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
■ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
■ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
■ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
■ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

27.218,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ.Τ.Υ

Εργο Προμήθεια με εγκατάσταση
εξοπλισμού καθαρισμού νερού
Στη υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ
Παύλου.
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καθαρισμού πόσιμου νερού της
γεώτρησης στη θέση ΔΙΠΟΤΗΣ της Τ.Κ Παύλου δυναμικότητας 20 m3/h προκειμένου να
αντιμετωπιστούν η θολότητα, ο σιδηρος, το μαγγάνιο, τα αιωρούμενα σωματίδια και το μικριβιολογικό
φορτίο του νερού της γεώτρησης.
Τα αυτόματο φίλτρο και όλα τα εξαρτήματα θα φέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το καθιστούν
αυτόνομο και ασφαλές ως προς τη λειτουργία του σε σχέση με το προσωπικό και το περιβάλλον.
Η εγκατάσταση του συστήματος και οι υποδομές εγκατάστασης και λειτουργίας για ένα έτος θα
γίνουν από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις τεχνικέςπροδιαγραφές σε χώρο που θα διαθέσει ο
Δήμος Ορχομενού και θα γίνει η σύνδεση με τις γραμμές τροφοδοσίας νερού του Δήμου.
Η δαπάνη για την προμήθεια – εγκατάσταση – λειτουργία του συστήματος καθαρισμού
προυπολογίζεται στο ποσό των 27.218,00€ (To σύστημα θα αποτελείται από ένα
αεροσυμπιεστή,δύο δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου, φίλτρo ,μεγάλο φίλτρο GRP με
αυτόματο καθαρισμό και ηλεκτρονικό προγραμματιστή ,φίλτρο μαγγανίου-σιδήρου κλπ)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντοις ΦΠΑ 24 % και προέρχεται από πόρους Α.Π.Ε

Ορχομενός 13-09-2016
Ο συντάξας

Γεώργιος Στάμου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια με εγκατάσταση εξοπλισμού
καθαρισμού νερού στη υδρευτική γεώτρηση
Τ.Κ Παύλου
(Σύστημα καθαρισμού Θολότητας , σιδήρου
, μαγγανίου, αιωρουμένων σωματιδίων,
μικροβιολογικου φορτίου 20m3/)

Τεμ

ΤΙΜΗ
21.950,00

ΑΞΙΑ
21.950,00

1

21.950,00
ΣΥΝΟΛΟ
5.268,00
ΦΠΑ 24%
27.218,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ορχομενός 13-09-2016
Ο Προι/νος Δ.Τ.Υ

Βασίλειος Τούντας
Πολιτικός Μηχανικός

Ορχομενός 13-09-2016
Ο συντάξας

Γεώργιος Στάμου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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Στη υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ
Παύλου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεμ

Προμήθεια με εγκατάσταση εξοπλισμού
καθαρισμού νερού στη υδρευτική γεώτρηση
Τ.Κ Παύλου
(Σύστημα καθαρισμού Θολότητας ,
σιδήρου , μαγγανίου, αιωρουμένων
σωματιδίων, μικροβιολογικού φορτίου
20m3/h)

ΤΙΜΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΞΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
1.

Εργο Προμήθεια με εγκατάσταση
εξοπλισμού καθαρισμού νερού
Στη υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ
Παύλου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Στον οικισμό του Δήμου Ορχομενού που βρίσκεται στη διασταύρωση Παύλου-Κάστρου έχει
κατασκευασθεί έργο ύδρευσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότηση από τη γεώτρηση
που υπάρχει στη θέση Δηπότης. Η ποιότητα όμως του νερού της υπάρχουσας γεώτρησης δεν είναι
σταθερή και η θολοτητά, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και το μικροβιολογικό φορτίο είναι πολύ υψηλότερα
από ότι ορίζει η νομοθεσία περί πόσιμου νερού.
Από μετρήσεις που έγιναν στο νερό της γεώτρησης ΔΙΠΟΤΑ βρέβηκαν υψηλές ποσότητες πέρα
των επιτρεπτών ορίων της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 τροπ. ΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 38295 ( ΦΕΚ 630/Β/26-042007) για το πόσιμο νερό σε σίδηρο, μαγγάνιο, θολότητα και μικροβιολογικό φορτίο.
Προκειμένου να αφαιρεθούν από το νερό η θολότητα, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και το μικροβιολογικό
φορτίο θα πρέπει να εγκατασταθούν φίλτρα καθαρισμού δυναμικότητας ασφαλείας 20 m3/h.
O προσφέρων του συστήματος θα πρέπει να συνεργαζεται, με Χημικό Μηχανικό,με Ηλεκτροτεχνίτη
και με Υδραυλικό προσκομίζιοντας τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας.
Οι συμετέχοντες θα παρουσιάσουν πλήρως το προσφερόμενο σύστημα, αναλύοντας την κάθε
επιλογή τους παραθέντοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα
( υπολογισμούς, τεχνικές περιγραφές, απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας, υλικά κατασκευής επι μέρους
εξαρτήματος κλπ)
Το νερό της γεώτρησης θα προωθείται στο σύστημα αυτόματων φίλτρων(πολυστρωματικό φίλτρο
και φίλτρα σιδήρου-μαγγανίου), όπου στα πληρωτικά τους υλικά θα κατακρατούνται τα αναφερθέντα
βλαπτικά στοιχεία . Λόγω της παρουσίας μικροβιολογικού φορτίου θα πραγματοποείται χλωρίωση για
αποτελεσματική απολύμανση μεσω δοσομετρικής αντλίας,που μέσω υδρομετρητή θα δοσομετρεί την
κατάλληλη ποσότητα χλωρίου.
Το σύστημα των φίλτρων θα ξεπλένεται αυτόματα χρησιμοποιώντας νερό από την διύλιση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν για τον εξοπλισμό τους πιστοποιητικά διαχείρησης
ποιότητας ISO 9001:2008 , πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρησης ISO 14001:2004 και
πιστοποητικό καταλληλόλητας για πόσιμο νερό.
Οι συμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δεσμευτούν για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης που
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 40 εργάσιμες ημέρες.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την λειτουργία του συστήματος λειτουργώντας ο ίδιος επι ένα έτος με
δική του ευθύνη το σύστημα, αποδεικνύοντας με τακτές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για την
καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση δηλ για πόσιμο νερό.
1.1 Σχέδια – Υπολογισμοί
Το προσφερόμενο σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρη και λεπτομερή σχέδια, στα οποία θα
αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια ολη η λειτουργία του έργου.
1.2 Ποιότητα ακατέργαστου νερού
Για το σχεδιασμό της μονάδας, θα ληφθούν υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία του νερού της
γεώτρησης στη συγκεκριμένη περιοχή.
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Από μετρήσεις που έγιναν στο νερό της γεώτρησης ΔΙΠΟΤΙΣ βρέβηκαν υψηλές ποσότητες πέρα των
επιτρεπτών ορίων της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 τροπ. ΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 38295 ( ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007)
για το πόσιμο νερό σε Σίδηρο και Μαγγάνιο.
Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις έδειξαν ποσοστό σισήρου 4000μg/l και μαγγάνιο 390μg/l
με όρια πόσιμου νερού για το σίδηρο 200μg/l και το μαγγάνιο 0,05μg/l.και κολοβακτηρίδια 50
αποικίες.
Σύμφωνα με τα πρότυπα και την Ευρωπαική νομαθεσία το νερό ειναι ακατάλληλο για πόσιμο.
1.3 Ποιότητα παραγόμενου νερού
Το παραγόμενο νερό θα είναι κατάλληλο για πόσιμο απαλλαγμένο από αιωρούμενα, σίδηρο,
μαγγάνιο, θολότητα και μικροβιολογικό φορτίο σύμφωνα μα τη ισχύουσα νομοθεσία , δηλ. με την
οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης της 3Ης Νοεμβρίου 1998, την νΚοινή
Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11*7-2001)και την Τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 630/264/20007)
1.4 Συνοπτικά χαρακτηριστικά
Το σύστημα θα έχει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και τα οποία θα πρέπει
να αναγράφονται με τη μορφή πίνακα στη τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα
Μέση παροχή
Μέγιστη παροχή
Καθαρή ημερήσια μέγιστη ποσότητα νερού
Πίεση λειτουργλιας

10 m3/h
20 m3/h
480 m3/ ημέρα
5 barr

Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο,
Κατασκευασμένο εντός του τρέχοντος έτους της προμήθειας.

2. Στάδια επεξεργασίας νερού
Η αυτόματη λειτουργία του συστήματος θα περιλαμβάνει τα εξή στάδια :
● Αντλιοστάσιο προώθησης ακατέργαστου ( υπάρχει)
● Φίλτρανση με πολυστρωματικό φίλτρο και φίλτρα μαγγανίου, σιδήρου
● Σύστημα δοσιμετρικής διάταξης χλωρίωσης παραγομένου νερού
● Δεξαμενή αποθήκευσης παραγόμενου νερού (υπάρχει)
2.1 Τροφοδοσία ακατέργαστου νερού
Η τροφοδοσία του νερού προς το σύστημα φίλτρων θα γίνει με σηληνώσεις κατάλληλης διατομής με
ευθύνη του Ανάδοχου.
2.2 Φίλτρανση με πολυστρωματικό φίλτρο
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Το νερό θα εισέρχεται στο σύστημα και αφου διαπεράσει τα διαδοχικά όλα τα στρώματα του
πληρωματικού υλικού θα εξέρχεται στο κάτω μέρος του. Στο φίλτρο θα κατακραντούνται η
θολότητα,τα αιωρούμενα σωματίδια και το μαγγάνιο και ο σίδηρος σε ειδικά φίλτρα.
Το φίλτρο θα περιέχει κατάλληλη ποσότητα υλικών γνωστής σύνθεσης και αποτελεσματικότητας στην
αφαίρεση της θολότητας και των σωματιδίων. Θα περιέχει τουλάχιστον τρία στρώματα τα οποία θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατακράτηση των ουσιών χωρίς να προσδίδουν στο νερό οσμές,
χρώματα η άλλες βλαβερές ουσίες και να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε
πόσιμο νερό.
Το φίλτρο θα καθαρίζεται αυτόματα με μηχανισμούς που αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου
παρασύροντας τις επικαθήσεις. Πρίν την αντίστροφη πλύση με νερό εισάγεται απαιραίτητα αέρας στη
κλίνη για τη σωστή «χαλάρωση» της κλίνης και στο κάτω μέρος του φίλτρου την αποκόλληση των
ακαθαρσιών από τους κόκκους των πληρωτικών υλικών ώστε κατά το ξέπλυμα με νερό να
παρασύρονται εύκολα στην αποχέτευση. Ο αέρας θα παρέχεται στο φίλτρο με φυσητήρα αέρα. Το
πλύσιμο του φίλτρου θα γίνεται υπιχρεωτικά με καθαρό νερό με κατάλληλη αντλία από τη δεξαμενή
πόσιμου νερού. Στο κάτω μέρος του φίλτρου θα υπάρχουν διανομείς νερού και αέρα από υψηλής
ποιότητας αντιδιαβρωτικο υλικό(διαχυτές).
Το δοχείο του φίλτρου θα είναι κυλινδρικό, υλικό κατασκευής GRP κατάλληλης ποιότητας και
πάχους.
Η αντοχή του σε πίεση λειτουργίας 5,0 bar το μέγιστο και η πίεση δοκιμής τουλάχιστον 8 bar.
Το φίλτρο θα στηρίζεται σε πόδια για την αποφυγή φθοράς από την υγρασία αλλά και για να μπορεί
να είναι εύκολα επισκέψιμο το κάτω μέρος του.
Άλλος απαιτούμενος εξοπλισμός “:
● Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης
● Μανόμετρο ένδειξης πίεσης εισόδου
● Μανόμετρο ένδειξης πίεσης εξόδου
● Βάνα εισόδου ακαθάρτων
● Βάνα αποχέτευσης αντίστροφής πλύσης
● Βάνα εξόδου καθαρού νερού
● Βάνα εξαγωγής αέρα
● Βάνα στήριξης
● ΚΛΠ…….
Όλες οι βάνες και όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό αντοχής 10 bar .
Tην αυτόματη λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχει και εξασφαλίζει ηλεκτρονικός πίνακας που θα δίδει
εντολή και θα ελέγχει το σύστημα φίλτρανσης και τις πνευματικές βάνες πεταλούδας.
Ηλεκτρονικός πίνακας
Η λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος θα προγραμματίζεται και θα
εκτελεί αυτόματα τους κύκλους απόπλυσης και θα έχει σήμανση CE και βαθμό προστασίας IP65. H
λειτουργία αυτή θα μπορεί να γίνει και χειροκίνητα.
Η τάση λειτουργίας των αυτοματισμών 12V.
Kάθε κύκλος απόπλυσης θα ρυθμίζεται με αυτοματισμούς και θα προσδιορίζονται η διαρκειά του, ο
επόμενος καθαρισμός και οι σχετικές κινήσεις των αντίστοιχων βαλβίδων.
Ο πίνακας θα εξασφαλίζει να μην χάνεται ο προγραμματισμός του φίλτρου μετα από διακοπή
ρεύματος και θα διαθέτει χρονοδιακόπτη για τον προγραμματισμό της ημέρας και της ώρας πλύσης
σε εβδομαδιαία βάση.
Ο έλεγχος θα εξασφαλίζει:
► Αυτόματη λειτουργία σε όλες τις φάσεις λειτουργίας και ξεπλύματος του φίλτρου
► Αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων
► Χρονική ρύθμιση του ξεπλύματος φίλτρου
► Ανεξάρτητη ρύθμιση του χρόνου που διαρκεί κάθε στάδιο ξεπλύματος
► Δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης
► Συνεχή έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του συστήματος αερισμού.
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Αντλία πλυσίματος φίλτρου
Η τροφοδοσία του φίλτρου με τη απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού για το πλύσιμο του φίλτρου
με κατάλληλη αντλία έκπλυσης.

Αεροσυμπιεστής
Κατάλληλος αεροσυμπιεστής για τη λειτουργία των πνευματικών βαλβίδων, αντίστοιχης παροχής
,μέγιστης πίεσης λειτουργίας , ισχύς και στροφών κινητήρα με υδατοπαγίδα .
Χωρητικότητα 50lit.
Ισχύς 1,3kw

2.3 Ροόμετρο επαφών
Το σύστημα θα περιέχει και ροόμετρο με τα εξής χαρακτηριστικά :
Διάμετρος:
11/2 ‘’
3
Παροχή 10 /h
Υλικό Χυτοσίδηρος
2.4 Σύστημα χλωρίωσης
Το νερό πρίν τη είσοδο στη δεξαμενή πόσιμου νερού θα χλωριώνεται με διάλυμα υποχλωριώδες
νατρίου (NAOCI) για την καταστροφή των μικροβίων και των παθογόνων οργανισμών
Η χλωρίωση θα επιτυγχάνεται από δύο (2) δοσιμετρικές αντλίες (μια εν λειτουργία , μία εφεδρική) η
οποία θα παίρνει σήμα από τον διακόπτη ροής όταν θα περνάει νερό και θα γίνεται ταυτόχρονα
δοσομέτρηση και τροφοδοσία της απαιτούμενηας ποσότητας χλωρίου. Η αντλία θα αναρροφά
υποχλωριώδες νάτριο από το κάδο και θα το καταθλίβει στη εξοδο απο το φίλτρο στη σωλήνα
τροφοδοσίας της δεξαμενής πόσιμου νερού.
Προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται απο :
2.4.1 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
Ποσότητα
Παροχή
Αντίθλιψη
Δοσομετρικη κεφαλή
Mεμβράνη
Eξαέρωση
Βαλβίδα έκχυσης
Ποδοβαλβίδα
Διακόπτης στάθμης

τεμ 2
3 lit/h
18.00 bar
PVDF
PTFE
Αυτόματη
PVDF
PVDF
PVDF

2.4.2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ.Τ.Υ

Εργο Προμήθεια με εγκατάσταση
εξοπλισμού καθαρισμού νερού
Στη υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ
Παύλου.

Το υποχλωριώδες νάτριο θα αποθηκεύεται σε δοχείο χωρητικότητας 120 lit κατάλληλου υλικού για
αντοχές σε υποχλωριώδες νάτριο (PE βαρέως τύπου) διάφανο μα ανάγλυφη κλίμακα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 13/09/2016
Ο προι/ος τεχνικών υπηρεσιών
Βασίλειος Τούντας
Πολιτικός Μηχανικός

Ορχομενός 13/09/2016
Ο Συντάξας

Γεώργιος Στάμου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ.Τ.Υ

Εργο Προμήθεια με εγκατάσταση
εξοπλισμού καθαρισμού νερού
Στη υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ
Παύλου.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Κ ΠΑΥΛΟΥ
για να καλυφθούν
ανάγκες του οικισμού που βρίσκεται στη διασταύρωση Παύλου-Κάστρου ».

AΡΘΡΟ 2Ο
Ισχύουσες Διατάξεις
1. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα των άρθρων117,116.
2. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Τρόπος προμήθειας.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4Ο : Προϋπολογισμός προμήθειας.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 21.950,00 .€ συν ΦΠΑ 24 % 5.268,00€

Συνολικά δηλαδή 27.218,00€.
ΑΡΘΡΟ 50 : Εγγυήσεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα
κατασκευής κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 60 : Προθεσμίες ποινικές ρήτρες.
Η προθεσμία παράδοσης και εγκατάστασης ορίζεται σε σαράντα ημέρες (40) από την
υπογραφή της σύμβασης.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
206 έως 215 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 70 : Πληρωμές.
Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει από το Δήμο με χρηματοδότηση από ΑΠΕ .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ.Τ.Υ

Εργο Προμήθεια με εγκατάσταση
εξοπλισμού καθαρισμού νερού
Στη υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ
Παύλου.

ΑΡΘΡΟ 80 : Γενικά.
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις :
- του Ν. 4412/2016
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει για ένα έτος εγγύηση-συντήρηση
για την ομαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού ώστε το αποτέλεσμα από την
επεξεργασία του νερού να το καθιστά κατάλληλο για πόσιμο.
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