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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια δερµάτινων µπουφάν για 
τους εργαζόµενους της ∆ΕΥΑΜ. 

β) Τόπος παραδόσεως των ειδών: Γραφεία της ∆ΕΥΑΜ  (Τµήµα Προµηθειών) 
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.700  ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 
α)  του Κανονισµού ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης της ∆ΕΥΑΜ, παραγρ. 6, άρθρο 15, και παραγρ. 
4 άρθρο 17.` 
β)  του Π.∆. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.»  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 
β)  Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Η τεχνική περιγραφή.  
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

 Η κατά της υπογραφής της συµβάσεως και για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία 
εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται µε όµοια του Π.∆. &  ∆. ή Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας η οποία θα αφορά την καλή και πιστή  εκτέλεση της προµήθειας ποσού ίσου µε το 
5% του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

 Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη 
τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση υπόκεινται. 
 Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα εκδοθεί µετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία ως προς την 
ποιότητα και τα υλικά. 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος (ή οι 
ανάδοχοι) της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Από της υπογραφής 
ο χρόνος παραδόσεως του συνόλου της προµήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. Κατά την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστούνται οι κατ’ αρχήν 
ιδιότητες και τυχόν γενόµενες φθορές, ζηµιές κλπ. λόγω πληµµελούς κατασκευής κάποιας 



βλάβης που υπέστησαν κατά τη µεταφορά αυτών ή στην κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεώς του σε 
αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωµατικών ειδών δικαιούται η ∆ΕΥΑΜ κατά την κρίση 
της  να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τα µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο 
ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

 Ο χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος µετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή 
Παραλαβής ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. 

 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό 
προµήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών υποχρεούται για 
την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη ∆ΕΥΑΜ σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις 
χιλίοις στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. 
 Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την 
εγγύηση καλής εκτελέσεως του προµηθευτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

 Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλοµένης σε υπαιτιότητα της ∆ΕΥΑΜ  ή σε ανωτέρα 
βία η προθεσµία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα 
της ∆ΕΥΑΜ, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως 
για την καθυστέρηση αυτή. 
 Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσµίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ολόκληρο του ποσό δε  της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ της ∆ΕΥΑΜ, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Τα υπό προµήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή τους θα είναι αρίστης ποιότητος. 
 Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις 
σχετικές παραγγελίες από το Τµήµα Προµηθειών. 
 Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προµηθευτή που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 
αντικαταστήσει το ελαττωµατικό είδος δαπάνης του µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες 
από της ειδοποιήσεως. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο 

 Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσιεύσεως, κλπ. έξοδα και κρατήσεις της 
προµήθειας βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση 
της ∆ΕΥΑΜ εκτός του Φ.Π.Α.  

  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ 

 

      ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  

 

 


