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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1
ο
 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 88 tn έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, 

σε σάκους ή κουβάδες, με διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο (2) έτη, χωρίς 

περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κλπ.), για τις ανάγκες 

της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων. 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.060,00€ και χρηματοδοτείται από τον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2015 σε βάρος του  Κ.Α.:30/6662.01.01 

με το ποσό των 12.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 15.060,00€ στο οικονομικό έτος 2016.  

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας, και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και 12 μήνες από την πρωτοκόλληση του 

συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2
ο
 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας με τις οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα τα υλικά που θα προμηθεύσουν στον 

Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 3
ο
 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης  

 
Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται δώδεκα (12) μήνες από την πρωτοκόλληση της. 
 

Άρθρο 4
ο
 

Εγγυητικές επιστολές 

 

 Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να 

προσκομίσει και  να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
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ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. συνταγμένη σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου  157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως 

ισχύουν από 08/08/2014. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή 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 Δήμου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 5
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 Δήμου. 

Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ’ αυτόν θετικής 

ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης 

 

Άρθρο 6
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 

Δημοτικού 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 18, 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 7
ο
 

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση 

 

Ο  ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων του 

υλικού και εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

Εάν εντός του χρόνου εγγύησης του άρθρου 1 παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης 

ιδιότητας ή ελαττώματα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο 
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Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας 

είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος. 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ ημερών, συγχρόνως δε οφείλει να 

παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 24 ώρες. Επίσης ο προμηθευτής 

επιβαρύνεται με τα έξοδα επαναδιάστρωσης του αντικατασταθέντος υλικού.  

Όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση στα κατά τόπους έργα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι παράδοσης αυτών στα 

κατά τόπους εργοτάξια. 

 

Άρθρο 8
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 την υπ. αριθμ. 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Η παράδοση των υλικών γίνεται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή συνολικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αμέσως μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Σαν μέρα παράδοσης θεωρείται η μέρα που θα προσκομισθούν τα είδη σε χώρο του 

εργοταξίου καθοριζόμενο από την υπηρεσία και με ευθύνη μεταφοράς και εκφόρτωσης του 

προμηθευτή.  

Η παραλαβή ή απόρριψη των υλικών γίνεται μέσα σε δέκα μέρες (10) από την μέρα 

παράδοσης και αποθήκευσης ή ενσωμάτωσης του υλικού. 

Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να προμηθεύσει το ζητούμενο υλικό. 

 

Άρθρο 9
ο
 

Υπέρβαση  χρόνου παράδοσης 

 

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

δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

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 Δημοτικού Συμβουλίου, 

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

και σχετική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου. 
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Άρθρο 10
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 11
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 12
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 Δημάρχου 

 

 
Η Συντάξασα 

Η αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Τμήματος 

Η αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Δ/νσης 

 
Προκηρύξεων και 

Δημοπρασιών 
Οικονομικής και Ταμειακής 

Διαχείρισης 
   

 
 

Μ. Κανταρά 

 
 

Κ. Πουρσανίδου 

 
 

Π. Λακερίδου 


