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

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών οδοποιίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του 

Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (υπουργικές αποφάσεις 11389/93) και του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 

323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με τους όρους που 

καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος κα μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να 

προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα ημερών (10) αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε 

ημερών (15) από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1.  H εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού  

της προμήθειας χωρίς το Φ.ΠΑ. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία 

υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% 

του συνολικού ποσού της προσφοράς που κατακυρώθηκε για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης. 

2.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

3.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα. 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 

 Τον αριθμό εγγύησης. 

 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 



 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο Δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως. 

 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει 

να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν γίνονται δεκτές. 

4.  Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που 

ενάγεται σε βάρος του, τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου 

κατάπτωσή της, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατεθείσας εγγύησης. 

5.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τον χρόνο εγγύησης και ύστερα από 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 10% της 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 26 της 

Υ.Α. 11389/93. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη 

του χρόνου εγγύησης και την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΟΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του εξοπλισμού δεν πληροί τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε 

φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή 

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα 

στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 



Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με εξόφληση του ποσού μετά 

την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών, πρέπει να δοθούν από τον 

προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, 

εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 

βαθμολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου μετά από εντολή από τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει της 5 (πέντε) ημέρες μετά την εντολή, εκτός εάν ζητηθεί 

διαφορετικά από την Υπηρεσία. Ο τόπος παράδοσης θα ορίζεται στην εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

 

 

 

ΞΑΝΘΗ      15 - 01 - 2016 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 


