
 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                

Πληρ.: Ουρ. Κατσίκα 

Τηλ.: 2313 317545 – 2313 317538 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  Παροχή υπηρεσιών για τη 

συντήρηση των συστηµάτων καυστήρα - 

λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των 

λεβητοστασίων των κτιρίων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης για το διάστηµα 2013-2014 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € 

 

                      

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1     

Αντικείµενο του διαγωνισµού 

 
 Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και          

κατασταλτικής συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, για την ετήσια 
συντήρηση των συστηµάτων, καυστήρα - λέβητα – καπνοδόχου, φυσικού αερίου, των 
λεβητοστασίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για το διάστηµα 2013 - 2014  

 
Άρθρο 2 

 

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

 
Άρθρο 3 

Υπογραφή σύµβασης . Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
1.Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα 
σε δέκα (15) µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, προσκοµίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασίας της σύµβασης, ίσης προς 
5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
2.Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση  µέσα στην παραπάνω    προθεσµία 
των δέκα (15) ηµερών ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία, εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
 3.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά  τη λήξη της σύµβασης 

 
Άρθρο 4 

Υπέρβαση προθεσµίας εκτέλεσης εργασίας 

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης εκτέλεσης της εργασίας ο ∆ήµαρχος µπορεί µε απόφαση    
του να επιβάλλει σε βάρος του µειοδότη ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το 1/50 της αξίας 
των εργασιών για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 
 
 



 2 

 

Άρθρο 5 
Αθέτηση όρων συµφωνίας . Ευθύνη αναδόχου 

 

1)  Από µέρους του µειοδότη η αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και 
της σύµβασης ή µη πλήρης συµµόρφωση του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο 
∆ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2)  Η έκπτωση του µειοδότη έχει σαν συνέπεια : 
       α) Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού  
       της κατατιθέµενης εγγύησης του. 
       β) Την υποχρέωση του µειοδότη να αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά θετική  
       ή αποθετική που τυχόν θα υποστεί ο ∆ήµος από την µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 

 
Άρθρο 6    

Αναθεώρηση τιµών 

 
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία    
αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση.  

 

Άρθρο 7 

Τρόπος πληρωµής 

 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε 
εξαµήνου, µετά την έκδοση σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. Η πληρωµή θα 
γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος. 
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 άρθ.4, για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  
 

 
Άρθρο 8 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσης σύµβασης επιλύονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Ν. 3463/2006. 

 
 
                         Θεσσαλονίκη, 30-9-2013 

                     

   

                                                                                       Με εντολή ∆ηµάρχου 

 

Η Συντάξασα         Η Αναπληρώτρια                             Η Αναπληρώτρια 

                                               Προϊσταµένη Τµήµατος                    Προϊσταµένη ∆/νσης 

                                          Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών        Οικονοµικής & Ταµειακής   

                                                                                                                 ∆ιαχείρισης 

                                                                                                                      

  

 

 

 
Ουρ. Κατσίκα                             Κλ.  Πουρσανίδου                                Πασχ. Λακερίδου 


