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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
 

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.Υ.Α.Κ. 

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

1.3. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν δζκα χιλιάδων 
εννιακοςίων ογδόντα ευρϊ (110.980,00 €), 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. Τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ είναι: 

α. Συμφωνθτικό (που κα υπογραφεί) 

β. Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ 

γ. Παραρτιματα 

δ. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ  

ε. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  

ςτ. Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

η. Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

θ. Τεχνικι 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 τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. και 
κατατίκεται μζχρι και 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. 

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.Υ.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. τθροφνται οι όροι του άρκρου 337 του ν.4412/2016 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων 
κατά τθ διάρκειά τουσ· 

β. ζχει εκδοκεί, είτε με πρωτοβουλία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ςχετικι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δ.Σ. 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· 

β. ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και εφόςον ςυμφωνεί ο 
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προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου· 

γ. το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 

7.2. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ 
δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

7.3. Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 
υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμι παράδοςθ προμικειασ. 

7.4. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν 
μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 

ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν 
επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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 υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ 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 υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, 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 υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α. ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 316 του ν. 4412/2016 περί κατακφρωςθσ και 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ· 

β. ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι 

ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ· 

γ. εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκεφαςε ι δεν ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 περί χρόνου 
παράδοςθσ υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παρ. 8.2· 
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δ. ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, εφόςον δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι 
δεν υπζβαλε τα παραδοτζα ι δεν προζβθ ςτθν αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο 

ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί 
διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παρ. 8.2. 

8.2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τισ 
περ. γ’ και δ’ τθσ προθγοφμενθσ παρ. 8.1, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ 
οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ 
προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Η ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και 
ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

8.3. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα τθσ 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

8.4. Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 
ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν. 4412/2016, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα 
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ· 

β. καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 

φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά 
κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο 
οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 269 του ν. 4412/2016. Το 
διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει 
κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία 
κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Π = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμζσ από 



Σελίδα 5 από 5 
 

1,01 ζωσ και 1,05 και προςδιορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν 
δεν προςδιορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) 
μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον 
κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ 
Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

8.5. Η κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ., αμελλθτί, 
ςτθν Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του 
μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, περί αποκλειςμοφ 
οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

Άρθρο 9ο 
Κρατήςεισ 

9.1. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του 
υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 17-05-2022 

Ο Συντάξασ 
 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 
 

Χατηισ Γεϊργιοσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Τςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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