
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καβάλας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας
1.1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας  με τίτλο

«Προμήθεια υδρομέτρων» προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

1.2. Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται η αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,  επί της οδού Αγ.
Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες ανάλογες με τις
τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

1.3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν
σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (162.148,60 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

2.1. Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 1069/1980 και του ν.
3463/2006.

Άρθρο 3ο
Έγγραφα της σύμβασης

3.1. Τα έγραφα της σύμβασης κατά σειρά προτεραιότητας είναι:

α. Συμφωνητικό (που θα υπογραφεί)

β. Διακήρυξη Δημοπρασίας

γ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

στ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ζ. Τεχνική Περιγραφή

η. Μελέτες Προμήθειας (εφόσον συνταχθούν)

Άρθρο 4ο
Εγγυήσεις
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4.1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προεκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια, η οποία
θα αφορά την καλή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 5ο
Προσφορά - Πληρωμή

5.1.  Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  προσφορά  για  το  σύνολο  των  προς
προμήθεια  ειδών  της  μελέτης.  Η  κάθε  προσφορά  θεωρείται  ενιαία  και  αδιαίρετη  και  όποιος
διαγωνιζόμενος  υποβάλει  προσφορά  για  μέρος  των  απαιτούμενων  ειδών,  αυτή  δεν  θα  γίνεται
αποδεκτή. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.2. Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

5.3.  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  με  χρηματικό  ένταλμα  που  θα  εκδίδεται  μετά  την  τμηματική
παραλαβή  των  παραδοτέων  υλικών  και  εφόσον  η  επιτροπή  παραλαβής δεν  διαπιστώσει  κανένα
πρόβλημα  ως  προς  την  ποσότητα,  την  ποιότητα  και  την  καταλληλότητα  αυτών  και  εκδώσει  το
αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

5.4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ενενήντα (90) ημερών από την
έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 6ο
Συμφωνητικό

6.1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα κληθεί να
υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Κατά την παραλαβή εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με
τις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτέλεση της προμήθειας.

Άρθρο 7ο 
Χρόνος παράδοσης υλικών

7.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί υπό
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

β. Έχει εκδοθεί, είτε με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.,
μετά από γνωμοδότηση της  επιτροπής παραλαβής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε
ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή,  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  του
συμβατικού χρόνου.

γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.

7.2.  Σε  περίπτωση παράτασης  του συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

7.3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
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7.4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας  ή  άλλων  ιδιαιτέρως  σοβαρών  λόγων  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο της
παρούσας.

7.5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,  ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.

7.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., και πιο συγκεκριμένα την αποθήκη
φύλαξης των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7.7.  Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης ή
από την επιτροπή παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 8ο
Έκπτωση αναδόχου

8.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν εκτελεί την προμήθεια
του  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στην  παρούσα  μελέτη  και  στο  σχετικό  συμφωνητικό.  Στην
περίπτωση αυτή,  του  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,  αθροιστικά  οι  παρακάτω
κυρώσεις:

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

β.  Προμήθεια  υπολειπόμενων  υλικών  σε  βάρος  του  εκπτώτου  αναδόχου,  είτε  από  τους
υπόλοιπους  προμηθευτές  που  είχαν  λάβει  μέρος  στο  διαγωνισμό,  είτε  με  διενέργεια  νέας
διαδικασίας. 

γ. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από προμήθειες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για χρονικό διάστημα
μεταξύ έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών. 

δ.  Καταλογισμός  στον  ανάδοχο  των  κυρώσεων  για  εκπρόθεσμη  παράδοση  προμήθειας,
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε  αρμοδίως,  επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας,  χωρίς Φ.Π.Α.,  της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.

 Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.

 Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση  –
παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 
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 Εφόσον  ο  προμηθευτής  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από  το  προβλεπόμενο  κατά  το
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση
του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του προστίμου του τόκου
υπερημερίας.

 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από
το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

8.2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν:

α. Οι προμήθειες δεν εκτελούνται με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 9ο
Κρατήσεις

9.1.  Τον  ανάδοχο  της  προμήθειας  βαρύνουν  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  (υπέρ  Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κ.λπ. που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Καβάλα, 13-01-2021

Ο Συντάξας
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Θεωρήθηκε
O Γενικός Διευθυντής

της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
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