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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
1.1 Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ με 

τίτλο «προμικεια ςωλινων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.2. Σόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., επί τθσ οδοφ 
Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201 Καβάλα. Η προμικεια κα γίνεται τμθματικά ςε ποςότθτεσ 
ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα οχτϊ χιλιάδων 
τριακοςίων ςαράντα εννιά ευρϊ και πενιντα ζξι λεπτϊν (58.349,56 €), ςυμπεριλαμβανομζνου 
και του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Η προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, του ν. 1069/1980 και 
του ν. 3463/2006. 

 

Άρθρο 3ο 
Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

3.1. Σα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ είναι: 

α. υμφωνθτικό (που κα υπογραφεί) 

β. Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ 

γ. Παραρτιματα 

δ. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ  

ε. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  

ςτ. Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  

η. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

θ. Σεχνικι Περιγραφι 

κ. Μελζτεσ Προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν) 
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Άρθρο 4ο 
Εγγυήςεισ 

4.1. Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ 
προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α., κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
αντικακίςταται με όμοια, θ οποία κα αφορά τθν καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και κα 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

 

Άρθρο 5ο 
Προςφορά - Πληρωμή 

5.1. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των προσ 
προμικεια ειδϊν μελζτθσ. Η κάκε προςφορά κεωρείται ενιαία και αδιαίρετθ και όποιοσ 
διαγωνιηόμενοσ υποβάλει προςφορά για μζροσ των απαιτοφμενων ειδϊν, αυτι δεν κα γίνεται 
αποδεκτι. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

5.2. Η προςφερόμενθ τιμι του αναδόχου είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 

5.3. Η πλθρωμι κα γίνεται με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι 
παραλαβι των παραδοτζων υλικϊν και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει 
κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποςότθτα, τθν ποιότθτα και τθν καταλλθλότθτα αυτϊν και 
εκδϊςει το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

5.4. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά.  

 

Άρθρο 6ο 

υμφωνητικό 
6.1. Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, ο ανάδοχοσ κα 

κλθκεί να υπογράψει το ςχετικό ςυμφωνθτικό. Κατά τθν παραλαβι εξετάηεται θ ορκι, 
ςφννομθ και ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

 

Άρθρο 7ο  
Χρόνοσ παράδοςησ υλικών 

7.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά μζςα ςτα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατακεί υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:  

α. Σθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016. 

β. Ζχει εκδοκεί, είτε με πρωτοβουλία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., ςχετικι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του Δ.. μετά από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
προμθκευτισ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 

γ. Σο χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 
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7.2. ε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ 
δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

7.3. Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 
υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι. 

7.4. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων 
ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο επόμενο άρκρο τθσ παροφςασ. 

7.5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

7.6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Δ.Ε.Τ.Α.Κ., και πιο ςυγκεκριμζνα τθν 

αποκικθ φφλαξθσ των υλικϊν και τθν Επιτροπι Παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

7.7. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ ι από τθν επιτροπι παραλαβισ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 
Άρθρο 8ο 

Ζκπτωςη αναδόχου 
8.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, εφόςον δεν εκτελεί τθν 

προμικεια του ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα μελζτθ και ςτο ςχετικό 
ςυμφωνθτικό. τθν περίπτωςθ αυτι, του επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., 

ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. Προμικεια υπολειπόμενων υλικϊν ςε βάροσ του εκπτϊτου αναδόχου, είτε από τουσ 
υπόλοιπουσ προμθκευτζσ που είχαν λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό, είτε με διενζργεια 
νζασ διαδικαςίασ.  

γ. Προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από προμικειεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. για χρονικό 
διάςτθμα μεταξφ ζξι (6) και δϊδεκα (12) μθνϊν.  

δ. Καταλογιςμόσ ςτον ανάδοχο των κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ, 
ςφμφωνα με τα παρακάτω:  

 Αν το υλικό φορτωκεί – παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε αρμοδίωσ, 

επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Π.Α. τθσ ποςότθτασ 
που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

 Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ – 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
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φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο 
χρόνοσ που παριλκε πζραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, 

για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ – παράδοςθσ.  

 Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά 
το ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ 
προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του προςτίμου του τόκου υπερθμερίασ. 

 Η είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με 
παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ 
ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 

 ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

8.2. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ, όταν: 

α. Οι προμικειεσ δεν εκτελοφνται με ευκφνθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

β. υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

Άρθρο 9ο 
Κρατήςεισ 

9.1. Σον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ 
Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.), ειςφορζσ κ.λπ. που υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ του 

ςυμφωνθτικοφ.  

Καβάλα, 26-06-2020 

Ο υντάξασ 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Σ.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Δρ. Δεμεςοφκα Ολυμπία 
Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ, ΠΕ 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

 

 

 


