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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ-ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Άρθρο 1ο – Ανηικείμενο ηης .Τ. 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΔΤΑΛ. 
Η πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΛ θαη ε ζρεηηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη 
ζηνπο θσδηθνχο ΔΞΟΓΩΝ, πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΛ έηνπο 2016, σο εμήο: 
Κ.Α.:25.20.019.00, 25.20.020.00, 25.20.022.00, 54.00.200.00. 
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ-191 Α), «Πεξί θηλήηξσλ γηα ηελ 
ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», ηνπ Ν. 3463/06  
(ΦΔΚ 114Α), «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ηεο Τ.Α.11389/93 «Δληαίνο 
θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 

Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηνπ Ν. 4071/12  
(ΦΔΚ 85/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (άξζξν 6 παξ.14) θαη ηνπ Ν. 
4257/14 (ΦΔΚ Α 93/14-4-2014) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ». 
 
Άρθρο 2ο – σμβαηικά ζηοιτεία ηης Προμήθειας – ειρά ιζτύος ασηών 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα 
παξαθάησ: 

1. Η ζχκβαζε ηεο Πξνκήζεηαο πνπ ζα θαηαξηηζηεί 
2. Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
3. Η Σερληθή Έθζεζε 
4. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
5. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
6. Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
Άρθρο 3ο – Σρόπος εκηέλεζης ηης προμήθειας 
Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλν πξνζθνξέο θαη 
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ταμηλόηερη ηιμή επί ηοσ ζσνόλοσ ηης προμήθειας, κεηαμχ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ο 
αλάδνρνο-πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε (κεηαθνξά, 
θνξηνεθθφξησζε), ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΛ (ΚΑΡΑ-ΣΔΠΔ). Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα 
παξαδνζνχλ ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν 
(2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
 
Άρθρο 4ο – Σετνικές Προδιαγραθές  
ηφρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξννξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο Οδεγίεο, ηνπο 
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θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θιπ, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο (Πξνζθέξνληεο). 
Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ φινη νη δηαγσληδφκελνη είλαη νη αθφινπζεο.   
 
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο λα κελ 
θέξνπλ δηαβξψζεηο ή θαθψζεηο, λα κελ θέξνπλ ειιαηψκαηα θαη λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε.   
- Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο απηψλ πξέπεη λα έρνπλ έδξα ζε ρψξα κέινο ηηο Δ.Δ θαη λα 

θέξνπλ ζρεηηθή ζήκαλζε C.E ή ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα απφ ειιεληθφ θνξέα. 
- Σα πιηθά πξέπεη λα ζπλδένληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά 

ISO. 
- Σπρφλ ειιαηψκαηηθά είδε, δελ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία καο κε επζχλε 

ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ καο θαη ζα 
αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

- Όια ηα αιιά ηα είδε ζα πξέπεη λα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, ε νπνία 
ζα δνζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο.  

 
Άρθρο 5ο-Σετνικά ζηοιτεία προζθοράς 
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη θάζε άιιν ζηνηρείν, ην 
νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ εηδψλ 
ζα αλαγξάθνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά θαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
Άρθρο 6ο-Σετνικά θσλλάδια και λοιπές βεβαιώζεις 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, λα ζπκπεξηιακβάλεη 
πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά θπιιάδηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

2. Σα θαηαηηζέκελα ηερληθά θπιιάδηα πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 
ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη δεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. 
 
 

 
O ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ    O ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ ΓΔΤΑΛ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΜ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ   θ.α.α 
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