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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1
ο
 

 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια στηθαίων και κιγκλιδωµάτων ασφαλείας 
οδών και γεφυρών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης  της 
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, π.δ. 60.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.   

 

Άρθρο 2
ο
 

 

Όσοι θα λάβουν  µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των 
προσφεροµένων ειδών. 

 

Άρθρο 3
ο
  

Εγγυητικές επιστολές 

 

           1. Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια 
υποχρεούται να αντικαταστήσει κατά την υπογραφή της σύµβασης την εγγυητική 
συµµετοχής µε την εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς  Φ.Π.Α. (Ν. 
4281/8-8-2014 άρθρο 157) 

            2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά 

τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο, επιστρέφεται δε στον προµηθευτή µετά τη σύνταξη 

πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής των ειδών. 

            Η µη προσκόµιση εγγύησης καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα παραπάνω 

αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα του µειοδότη και 

ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύµβασης, που συνεπάγεται σε 

βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ∆ήµου 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.  

 

Άρθρο 4
ο
 

Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών 

από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η 

εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 
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Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ’ 

αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 5
ο
  

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται  µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 13 

και 17, της παρούσης διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. 

Απόφασης 11389/93. 

 

Άρθρο 6
ο
  

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση 

 

Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και 

εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Τα είδη θα ελέγξει το 

αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώµατος, ο ανάδοχος 

υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσης 

διακήρυξης 

Όλα γενικώς τα έξοδα µέχρι την παράδοση βαρύνουν τον προµηθευτή. Επίσης ο 

προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι παράδοσης αυτών. 

 

Άρθρο 7
ο
  

Παραλαβή ειδών 

 

- Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 

της Υπουργικής Απόφασης, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή σύµφωνα µε σχετική 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

- Σε περίπτωση, που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν  

ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) της προµήθειας. 

- H παράδοση των υλικών θα γίνει µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής-τιµολόγιο. 

- Η προσωρινή παραλαβή γίνεται µέσα σε δέκα µέρες (10) από την µέρα παράδοσης  και 

αποθήκευσης  των ειδών στο έργο. 

- Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος µέσα σε 48 ώρες να προµηθεύσει το ζητούµενο υλικό. 

 

Άρθρο 8
ο
  

Υπέρβαση  χρόνου παράδοσης 

 

1.  Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα ο ∆ήµος έχει 

δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 
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α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το µισό  του 

προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, ή πέραν των δύο (2) ηµερών από την παραγγελία σε 

περίπτωση τµηµατικής παραλαβής, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της  ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

β) Για  καθυστέρηση  που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συµβατικής αξίας  

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2.  Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης) 

και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 9
ο
  

Τρόπος πληρωµής 

 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 

µετά την υποβολή του τιµολογίου, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α΄, υποπαράγρ. Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-

5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθρο 4, για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  

 

Άρθρο  10
ο
 

Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας 

επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Άρθρο 11
ο
  

Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 

 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την ολική παράδοση των ειδών 

(συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς τους). 

 

 

 

                                                                            Με εντολή ∆ηµάρχου            

 

 

Η Συντάξασα 
   Η αναπληρώτρια 

Προϊσταµένη Τµήµατος 

Η αναπληρώτρια     

Προϊσταµένη ∆/νσης 

 
Προκηρύξεων και 
∆ηµοπρασιών 

       Οικονοµικής και 
Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

                      

 

 

Ουρ. Κατσίκα 

 

 

Κ. Πουρσανίδου 

 

 

Π. Λακερίδου 


