
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 

 
 

ΠΡΟΫΠ. : 150.000,00€ 
 

 
 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

 Άρθρο  

1  

 

 

Αντικείμενο της ΕΣΥ είναι η διατύπωση των ειδικών όρων εκείνων με τους

οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους της ΓΣΥ και τα στοιχεία της μελέτης από 

τη ΔΕΥΑΝ θα γίνει η παραπάνω προμήθεια. 

 
 Άρθρο  2  

Οι ποσότητες των υλικών θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας, δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν δεν διαθέτει επαρκείς αποθηκευτικούς 

χώρους, και για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης η μέχρι εξαντλήσεως 

των ποσοτήτων εάν αυτό συντελεστεί πρώτο. 

Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της υπηρεσίας ο σχετικός 

πίνακας υλικών της μελέτης, μπορεί να τροποποιηθεί,  δηλ. υπάρχει δυνατότητα 

αυξομείωσης των ποσοτήτων, πάντα εντός του ύψους της σύμβασης. 

Επί πλέον, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποια αντικατάσταση των υλικών 

με άλλα νέα εκτός μελέτης εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές και εφόσον 

βρίσκονται εντός του ύψους της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το 

προϋπολογισμό της προμήθειας σε ποσοστό έως και είκοσι  (20) % της συμβατικής 
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες της και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον 
ανάδοχο. 

 
 Άρθρο  3 

Λόγω του κατεπείγοντος των επεμβάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 

των βλαβών των δικτύων, ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα υλικά στα συνεργεία 

της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, Οδός Καλαμάτας 6, Ναύπλιο, εντός δύο  (2) ωρών  από την σχετική 

παραγγελία. 

Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει τα αναγραφόμενα στη μελέτη 

είδη ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες του. Ο συμμετέχων θα προσκομίσει υπεύθυνη 

δήλωση με την οποία θα αποδεικνύει τον τρόπο για την δυνατότητα παράδοσης των 

υλικών εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. 
Οι παραγγελίες θα μπορούν να δίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν καθημερινά αλλά και 

τις αργίες, μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ και 8:30 μ.μ μέσω Fax ή τηλεφώνου ή e-mail. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραμμή επικοινωνίας με Fax καθώς και σταθερό και 
κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail.



 

 

Τονίζεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις και κατ’ εξαίρεση όπου κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας υπάρχει σοβαρή βλάβη, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται, όσον 

αφορά στην παράδοση υλικών,  και πέρα του προαναφερόμενου ωραρίου. 
 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του όσον αφορά στο χρόνο παράδοσης των υλικών, η 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από 

το άρθρο 160 παρ. 1 του Ν. 4412/16. 

 
 Άρθρο  4  

Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε 5% επί της αξίας 

της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτής. 

Συνιστάται δε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή σε μορφή 

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 
 Άρθρο  5  

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και οι βιομηχανίες κατασκευής να διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας κατά ΙSO, DIN.κ.λ.π. 

Ο εργοδότης θα κάνει χρήση του δικαιώματος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου 

κάθε τμηματικής παραλαβής της προμήθειας. 

 
 Άρθρο  6  

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά την εκτέλεση της προμήθειας λαμβάνει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία θα 

ευθύνεται ο ίδιος καθ’ ολοκληρία απαλλασσομένου του εργοδότη. 

Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται μονομερώς για κάθε βλάβη στο προσωπικό του και σε 

τρίτους. 

 
 Άρθρο  7  

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

Ναύπλιο, 

Συντάχθηκε                           Εθεωρήθηκε 
 

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.                 Ο Διευθυντής 
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