
 

ελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ειδική ςυγγραφή υποχρεώςεων 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΑΡΣΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Α) 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 
                               ΕΣΟΤ 2023" 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 75.000,00 € (Χωρίσ Φ.Π.Α) 
                                      86.800,00 € (Με Φ.Π.Α) 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αντικείμενο προμήθειασ.  

Θ παροφςα προμικεια αφορά τθν : «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΘ ΕΣΟΤ 2023 » με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ που κα 

δοκεί ανά ομάδα τιμϊν, για το ςφνολο του Προχπολογιςμοφ, εφόςον τα προςφερόμενα προϊόντα 

πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ . 

Θ εν λόγω προμικεια γίνεται για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α Άρτασ για τθν Δθμοτικι Ενότθτα 

Άρτασ για το ζτοσ 2023. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπονται από :  

- Σο ν. 4605/1-4-2019 (Α’ 52) άρκρο 43 «Σροποποιιςεισ διατάξεων του ν.4412/2016»   

- Σο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

- Σο  ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  

-Σο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, τθσ παρ. Η  

-Σο Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 

για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,   

-Σο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»   

-Σο άρκρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,  

 -Σο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων...»,   
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-Σο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" 

και άλλεσ διατάξεισ”,  του άρκρου 4  

-Σο  π.δ. 118/07 (Α 1́50) του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Β ́ 185) του Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

- Σο ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,   

- Σο  ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,   

- Σο  ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, του 

π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  - 

Σο π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”   

- Σθν  με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»   

- Σθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)», 

 - Σθν  με αρ. Π1 2380/2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »   

- Σθν  με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..),  

- Σισ  ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 
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ΑΡΘΡΟ  3ο   
Γενικά χαρακτηριςτικά - Περιγραφή  

Όλα τα υλικά, που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ, κα είναι εργοςταςίου καταςκευισ χϊρασ 

μζλουσ τθσ Ε.Ε., πιςτοποιθμζνα και κα πλθροφν τισ εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Οι προςφζροντεσ δεςμεφονται, επί ποινή αποκλειςμοφ,  μζςω τθσ διλωςισ των ςτο Φφλλο 

υμμόρφωςθσ τθσ μελζτθσ, για τθν προςκόμιςθ των ηθτοφμενων πιςτοποιθτικϊν των υλικϊν, ςτο 

ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  

1. Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

2. Σο υμφωνθτικό.  

3. Θ Οικονομικι προςφορά του αναδόχου .  

4. Θ Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (Ε..Τ) 

5. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των υλικϊν και το Φφλλο υμμόρφωςθσ 

6. Ο Προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο   
Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ.  

Θα πραγματοποιθκεί  Δθμόςιοσ  υνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ , με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ που κα δοκεί για το ςφνολο του 

Προχπολογιςμοφ , εφόςον τα προςφερόμενα προϊόντα πληροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 

όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο   
φμβαςη.  

Θ φμβαςθ, καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τον Πρόεδρο τθσ ΔΕΤΑΑ και τον 

Ανάδοχο. 

Θ φµβαςθ ςυντάςςεται µε βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και 

τθσ προςφοράσ του προμθκευτι.  

Θ φμβαςθ, δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιςτον τα εξισ:  

 Σον τόπο και τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςφµβαςθσ. 

 Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα, που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  

 Σισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ.  

 Σο προσ προμικεια είδοσ και τθν ποςότθτα.  

 Σθν ςυμφωνθκείςα τιμι.  

 Σον τόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν.  
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 Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.  

 Σον τρόπο παραλαβισ. 

 Σον τρόπο και τον χρόνο πλθρωμισ. 

 Σισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ δθμοπραςίασ. 

 Σον τρόπο επίλυςθσ διαφορϊν. 

 Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ.  

 Σισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο    

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ.  

Ο προμθκευτισ, που του ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) θμερϊν, ςφμφωνα με 

το άρκρο 105 του Ν4412/16 από τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 

ςχετικισ ςφµβαςθσ.  

ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ, που του ανατζκθκε θ προμικεια δεν προςζλκει μζςα ςτθν 

προαναφερομζνθ χρονικι προκεςμία να υπογράψει τθν ςχετικι ςφµβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ μετά τθν κατακφρωςθ ςε αυτόν τθσ προμικειασ είναι υποχρεωμζνοσ να 

κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ίςθ µε το 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ φμβαςθσ, 

χωρίσ Φ.Π.Α. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ παρζχεται με εγγυθτικι επιςτολι πιςτωτικϊν ιδ ρυμάτων ι άλλων νομικϊν 

προςϊπων τθσ Ε.Ε. που ζχουν το δικαίωμα προσ αυτό, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 του Ν. 4412/16. 

Ο  χρόνοσ εγγφθςθσ των προσ προμικεια υλικϊν δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ ζτουσ. Κάκε 

βλάβθ που παρουςιάηεται μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα αυτό οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα, πρζπει να 

επανορκϊνεται από τον ανάδοχο μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ειδοποίθςθ προσ 

αυτόν, ζχοντασ πάντα υπόψθ τουσ ςωςτοφσ κανόνεσ τοποκζτθςθσ, λειτουργίασ και αποκικευςθσ των 

υλικϊν.                  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ι μερικά υπζρ τθσ 

ΔΕΤΑΑ για τθν ικανοποίθςθ αξιϊςεϊν τθσ, από τθν εκπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κυρίωσ 

από τθν παράδοςθ υλικϊν με πραγματικά ελαττϊματα που μειϊνουν τθν αξία ι τθ χρθςιμότθτά τουσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι των υλικϊν.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο    

Χρόνοσ παράδοςησ των υλικών 

1. Θ προμικεια κα γίνεται τμθματικά με διατακτικζσ  τθσ Δ.Ε.Τ.Α, ΑΡΣΑ προσ τον προμθκευτι κακ’ όλθ 
τθν διάρκεια του ζτουσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Θ παραγγελία μπορεί να γίνεται και 
μζςω τθλεφϊνου  ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ.                                                                                                                                    
2. ε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, όπου απαιτείται θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι άλλων καταςτάςεων 
του δικτφου φδρευςθσ και επειδι θ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ δεν διακζτει αποκθκευτικό χϊρο ικανό να 
αποκθκεφςει μεγάλεσ ποςότθτεσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα υλικά ςτον χϊρο των 
ςυνεργείων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ εντόσ 3 ωρϊν, από τθν ςχετικι παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο 
ςυμμετζχων (υποψιφιοσ προμθκευτισ) κα προςκομίςει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι διακζτει  τα 
αναφερόμενα ςτθ μελζτθ είδθ ετοιμοπαράδοτα ςτθν ζδρα του και κα τα παραδίδει απευκείασ ςτον 
χϊρο των ςυνεργείων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ χωρίσ τθν διαμεςολάβθςθ Σρίτων, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Επίςθσ ο ςυμμετζχων (υποψιφιοσ προμθκευτισ), κα προςκομίςει Τπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα 
αποδεικνφει τον τρόπο για τθν δυνατότθτα παράδοςθσ των υλικϊν εντόσ 3 ωρϊν επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 
Θ Δ.Ε.Τ.Α.Α δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων, που αναφζρονται ςτθ 
μελζτθ, χωρίσ να προκφπτει καμία αξίωςθ από πλευράσ αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο    

Παραλαβή των υλικών  
Θ προςωρινι παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι, παρουςία 
του αναδόχου.  
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ των παραλαμβανόμενων υλικϊν ι τθν 
αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν κ.λ.π ανωμαλιϊν αυτϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ 
τισ ανωτζρω προτάςεισ τθσ επιτροπισ μζςα ςε προκεςμία που θ ίδια κα ορίςει, θ ΔΕΤΑΑ δικαιοφται να 
ενεργιςει τθν τακτοποίθςθ αυτϊν ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον 
προςφορότερο για τισ ανάγκεσ αυτισ τρόπο. Όταν περάςει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εγγφθςθσ ενεργείται 
βάςει των ανωτζρω διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι των παραλθφκζντων υλικϊν από τθν αρμόδια 
επιτροπι. 
Τλικά που δεν κα ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Ι – ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα επιςτρζφονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Πλημμελήσ ποιότητα.  
Εάν θ ποιότθτα των υλικϊν τθσ προμικειασ δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει 
προβλιματα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει ι βελτιϊςει αυτά, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
  
ΑΡΘΡΟ 11ο   

Φόροι - Σζλη - Κρατήςεισ.  

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κειμζνων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που 
κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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