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                               ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1o 
            Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών θερινής και 
χειµερινής ένδυσης και υπόδυσης έτους 2019 για τους εργαζόµενους 
της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, προϋπολογισµού ύψους 39.990 ευρώ, χωρίς 
Φ.Π.Α.               
          
Άρθρο 2o

             Η προµήθεια διέπεται από:
•To N. 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης.
•Τη ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ.
•Το Ν.4412/2016 περί Δηµοσίων Συµβάσεων έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών.
•Την παρούσα µελέτη της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου.
 •Την υπ’ αριθµ.              Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.. Ναυπλίου 
σχετικά µε την έγκριση Συνοπτικού Διαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών ένδυσης.
•Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου έτους 2019 
όπου υπάρχει η σχετική εγγεγραµένη πίστωση ύψους 40.000 ευρώ µε 
κωδικό 60.02.000.

Άρθρο 3o: 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η προσφορά
β. Η πρόσκληση
γ. Το Τιµολόγιο Μελέτης
δ. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης
ε. Η Προµέτρηση
στ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
ζ. Η Τεχνική Περιγραφή 
      
Άρθρο 4o



Η προµήθεια θα εκτελεσθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα(12) µηνών από 
την υπογραφή της σύµβασης και η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από 
τον κάθε εργαζόµενο ο οποίος µε την ολοκλήρωση της προµήθειας των 
ειδών που δικαιούται θα υπογράφει πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο 
στη συνέχεια θα προσκοµίζει στο λογιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Οι τιµές της προσφοράς θα είναι σταθερές καθ’ολη την διάρκεια της 
προµήθειας και για τις ποσότητες της σύµβασης.

Άρθρο 5o

Τα είδη ένδυσης και υπόδυσης θα είναι αρίστης ποιότηταςχωρίς 
ελαττώµατα και θα είναι στα µέτρα και το κατά το δυνατόν στο στυλ και 
χρωµατικές προτιµήσεις του κάθε εργαζόµενου.

Άρθρο 6o 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την παραλαβή των ειδών από 
τους εργαζόµενους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και την έκδοση τιµολογίου πώλησης. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που ισχύουν, πλην του Φ.Π.Α. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο.
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