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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1Ο  
Αντικείμενο προμήθειας  
Με τον διαγωνισμό αυτό θα γίνει προμήθεια σωλήνων ,ειδικών τεμαχίων ,καλυμμάτων  φρεατίων και 
σχαρών απορροής όμβριων για τις ανάγκες επισκευής, συντήρησης ή και κατασκευής νέων αγωγών 
αποχέτευσης ακαθάρτων  ή όμβριων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Πρέβεζας 
 
Άρθρο 2Ο  
Ισχύουσες διατάξεις  
Λαμβάνονται  υπόψη: 
1. Οι διατάξεις του Ν. 2286/95. 
2. Ο  Ν. 1069/80. 
3. Το Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 
Νοεμβρίου 2005.  

4. Ο  προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Π.,  
5. Η  ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
6. Ο Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε. 
7. Η  Υ.Α. 11389/93: «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 
 
Άρθρο 3Ο  
Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή  
Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης πιστοποιημένα 
και θα πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της μελέτης. 
Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής 
προσφοράς. 
 
Άρθρο 4Ο  
Εγγυήσεις - ρήτρες  
Η προσφορά που θα δώσει ο προσφέρων θα τον δεσμεύει ως προς τις τιμές και την ποσότητα για ένα  (1) 
χρόνο. 
Η ΔΕΥΑΠ θα παραλαμβάνει τα υλικά τμηματικά και ενδέχεται να μην παραλάβει τις ποσότητες για τις 
οποίες θα δώσει προσφορά ο ανάδοχος στην ολότητά τους. 
Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται για την προμήθεια των απαραιτήτων από  την ΔΕΥΑΠ υλικών μία (1) εβδομάδα 
πριν την παράδοση.  
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πέρα από 
την ορισθείσα προθεσμία, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Π το 
δύο (2) τοις χιλίοις στο συμβατικό προϋπολογισµό για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η 
ποινική ρήτρα παρακρατείτε από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
του προμηθευτή. Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 20 ημερών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
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