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ΝΟΜΟΣ  
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1Ο  

Αντικείμενο προμήθειας  

Θα γίνει «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» με την διαδικασία του 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 

 

Άρθρο 2Ο  

Ισχύουσες διατάξεις  

1. τα άρθρα 209,273 και λοιπές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) » όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το Ν.4412/2016. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16). 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 



6. Του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (ΦΕΚ191/23-08-1980) 

 

Άρθρο 3Ο  

Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή  

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης 

(σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης), πιστοποιημένα και θα πληρούν τις 

εγκεκριμένες προδιαγραφές της μελέτης. 

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν στο διαγωνισμό (στον ηλεκτρονικό 

(υπο)φάκελο ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά’’) επί ποινή αποκλεισμού, 

ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα 

προσφερόμενα είδη, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής, 

όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας για πόσιμο νερό καθώς και ξεχωριστή 

ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Επίσης θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές όλων 

των προσφερομένων υλικών σύμφωνα με αυτές της μελέτης καθώς και θα δηλώνεται το 

εργοστάσιο κατασκευής όλων των υλικών. Στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να 

επισυναφθούν και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των εργοστασίων 

που θα κατασκευαστούν τα υλικά, οι οποίες θα αναφέρουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση 

της προμήθειας, στον προμηθευτή υπερ του οποίου εκδίδουν την Υπεύθυνη Δήλωση, για 

τα υλικά για τα οποία απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση στις Τεχνικές Προδιαγραφές.   

Επίσης θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι τα υλικά που 

προσφέρει είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης) και οι βιομηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

καταλληλότητας για εφαρμογή σε δίκτυα πόσιμου νερού από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. Όλα 

τα πιστοποιητικά ποιότητας των εργοστασίων θα είναι από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. Η μη 

τήρηση των ανωτέρων όρων συνεπάγεται ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται την απόρριψη της 

συνολικής προσφοράς. 



Άρθρο 4Ο  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 207 και 213 του Ν. 4412/2016. Επίσης, μπορεί να επέλθει 

έκπτωση του αναδόχου κατά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 316 του πιο πάνω 

νόμου. 

Ηγουμενίτσα  04/12/2019 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 

Ιωάννης Ανδρέου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ηγουμενίτσα 04/12/2019 

 

  

 

 

Ο Συντάξας 

Βασίλειος Τριανταφυλλίδης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ηγουμενίτσα 04/12/2019 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 
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