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Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το παρόν Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και περιλαμβάνει όλους τους 

ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεστεί η Προμήθεια "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ"   και έκαστου τμήματος αυτής. 

 

Άρθρο 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όπως αναφέρονται στην αναλυτική Διακήρυξη και συγκεκριμένα: 

1. 

α. Της απόφασης με Αριθμό 1377/2018 (ΦΕΚ1377Β/24-4-2018) για την εφαρμογή του Ειδικού 

Προγράμματος Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, 

ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  

β. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

γ. Της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

δ. Του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 

(ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και ισχύει. 

στ. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

51Α/12-3-2012) και ισχύει. 

ζ. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει. 

η. Του άρθρου 221 όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παρ. 6.  Του Ν. 

4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών),  
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2. Τις αποφάσεις : 

α. Την Απόφαση με αριθμ Π1/2622/2013 -ΦΕΚ - 3435 Β/31-12-2013, Εξαίρεση από την ένταξη στο 

ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε 

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β. Την ΚΥΑ με Αριθμ. Π1/2380 : «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012). 

Η σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν 

συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω:  

Α. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

Γ. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Δ.  Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  και οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

Ε. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I V- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση προμήθειας που θα 

υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια με τίτλο « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ» και συγκεκριμένα  η προμήθεια των παρακάτω τμημάτων: 

 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ» 
 

Περιλαμβάνεται  η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των μονάδων και  

εξοπλισμού που αναφέρεται συνοπτικά παρακάτω, όπως αναλυτικά περιγράφεται και 

προδιαγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Τεχνική Περιγραφή»: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ - 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΕΜ. 1 

2 ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΕΜ. 1 

3 ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ ΤΕΜ. 1 

4 ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (ΔΙΥΛΙΣΗΣ) ΤΕΜ. 1 

5 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ. 1 

6 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΜ. 1 

7 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 1 

8 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΕΜ. 1 

9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΜ. 1 

 

 

 
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:  

 Η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των ειδών της προμήθειας  μετά 

των παρελκόμενων. 

 Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δομικά έργα επί ή εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο 

εξοπλισμός. 

 Η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία μετά τη θέση σε λειτουργία των ειδών 

συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων απόδοσης καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού 

του Εργοδότη. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη της ανεμπόδιστης λειτουργίας του 

υφισταμένου έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας . 

 Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού, εργασία και παροχή 

υπηρεσίας, οι οποίες -έστω και αν δεν αναφέρονται στα τεύχη- είναι απαραίτητες για την 

πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ                      
ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ 
 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία Φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με   τη μέθοδο του ενεργειακού 

συμψηφισμού, ισχύος 40,00KWp περίπου. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα εγκατασταθεί εντός του 

γηπέδου της ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ με διαχωρισμό και περίφραξη από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 
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ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ»  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια οχήματος για τη μεταφορά της ιλύος της ΕΕΛ  της ΔΕΥΑ Παλαμά με 
ανυψωτικό τύπου γάντζου για τη μεταφορά μεγάλων κάδων 

 

 

Άρθρο 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η Εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα γίνει 

με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση των ειδών να γίνει με 

δικά του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό.  Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 

όλα τα παρελκόμενα [manuals και σχέδια «ως κατασκευάσθηκε» (as Built) σε εφαρμογή CAD - άδειες- 

πιστοποιητικά κατά περίπτωση] καθώς επίσης και να κάνει όλες τι απαραίτητες συνδέσεις προκειμένου 

να παραδώσει το σύνολο των ειδών, σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας (όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στα τεύχη Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, είτε αυτοί 

προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την Νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών 

ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, και λοιπό 

εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και την εγκατάσταση των ειδών. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, που θα προσφέρει είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις απαιτήσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής ώστε η παράδοση και η προμήθεια των ειδών να είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εγγυήσεις του Αναδόχου δεν 

τηρηθούν για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται για την ποιότητα των ειδών που θα προμηθεύσει. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος με δικά του έξοδα να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει κάθε εκτός προδιαγραφών η 

ελλειμματικό υλικό. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται να εκτελέσει την προμήθεια των ειδών όπως αυτό περιγράφεται στα 

Συμβατικά Τεύχη εντός της συμβατικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

4. Οι απαιτούμενες εγγυήσεις αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 
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Άρθρο 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος γα την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

ορίζεται  ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1 

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος γα την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

ορίζεται  σε  δώδεκα  (12) μήνες. 

Ο τμηματικός χρόνος ολοκλήρωσης των αρχικών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

(προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού) χωρίς τη δοκιμαστική λειτουργία 

ορίζεται σε 9  (εννέα) μήνες. 

Ο τμηματικός χρόνος για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες μετά το 

πέρας του τμηματικού χρόνου ολοκλήρωσης των αρχικών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

(προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού) 

Η παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία 

του έργου θα γίνει στη θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαμά. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος γα την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

ορίζεται  σε  οκτώ  (8) μήνες. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος γα την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

ορίζεται  σε  οκτώ  (8) μήνες. 

 

 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης των χρόνων παράδοσης των ειδών επιβάλλονται ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στην Σύμβαση, παρά τις προ 

τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, 
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γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεων σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας, επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας προς 

τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια οποιαδήποτε εργασίας που 

πηγάζει από την Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών 

και εγκαταστάσεων. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 

του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία, 

που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του 

τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί 

για τον προοριζόμενο σκοπό 

 

Άρθρο 8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 

προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση και 

περιλαμβάνει  για έκαστο τμήμα της προμήθειας (τμήμα 1 έως 3): 

 Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία καθώς και όλων των λοιπών συμβατικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας 

 Τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων 

 Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού που 

απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιαδήποτε τρόπο όπως, ημερομίσθια, επιδόματα, ημερήσια έξοδα 
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μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις, αποζημιώσεις ύψους, πρόσθετα επιδόματα και 

εργασία κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, αποζημίωση κακών καιρικών 

συνθηκών, έξοδα ασφάλισης εισφορά του ΙΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εισφορά ασφαλιστικού 

φορέα κλπ 

 Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

 Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν αυτή τη 

Σύμβαση καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης 

2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια ταμεία 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής εστίας, τις κρατήσεις με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και με το κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων 

του, εκτός του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 9. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Σε εξειδίκευση του άρθρου 5.1 της Διακήρυξης, ορίζεται ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών 

του Αναδόχου ως εξής:  

ΤΜΗΜΑ Ι 

Α. Ποσοστό μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ως 

προκαταβολή και με τη κατάθεση εγγύησης που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής  . 

Β. Ποσοστό 60% (ή 70% σε περίπτωση μη χορήγησης της προκαταβολής) επί του αντίστοιχου 

συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά την προμήθεια του κάθε είδους του εξοπλισμού έναντι 

πρωτοκόλλου  παραλαβής  κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και αντίστοιχου τιμολογίου του 

προμηθευτή 

Γ. Ποσοστό 25% επί του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά την εγκατάσταση στο έργο και 

την θέση σε ετοιμότητα για λειτουργία του κάθε είδους του εξοπλισμού έναντι πρωτοκόλλου οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους εξοπλισμού και αντίστοιχου τιμολογίου του 

προμηθευτή 

Δ. Ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά το πέρας της επιτυχούς δοκιμαστικής 

λειτουργίας του συνολικού αντικειμένου της προμήθειας και έναντι οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής 

και ποιοτικής παραλαβή αυτής και αντίστοιχου τιμολογίου του προμηθευτή 

 

Οι παραπάνω υπό στοιχεία (Β), (Γ) πληρωμές γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τα κατά περίπτωση 

παραδοθέντα (Α), εγκατασταθέντα και τεθέντα (Γ) έτοιμα προς  λειτουργία στοιχεία του εξοπλισμού σε 

συνδυασμό με τις επί μέρους τιμές της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου.               
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ΤΜΗΜΑ 2 

Η πληρωμή του προμηθευτή/αναδόχου θα γίνει σε δύο φάσεις, 70% του ποσού με την ολοκλήρωση 
της προμήθειας των ειδών και την κατάρτιση του πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής  και το υπόλοιπο 30% μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των 
φωτοβολταϊκών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ και την κατάρτιση του πρακτικού οριστικής 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, πάντα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

Η πληρωμή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών  

ΠΑΛΑΜΑΣ 12/08/2019 

 

Ο 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΑΛΑΜΑΣ 12/08 /2019 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ. Τ.Υ  

 

 

 

 

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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