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ΓΗΜΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΗ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
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                                                                                    ΠΡΟ  

                                                                              Δνδιαθερόμενοι  

                                                                                                                                         
                           ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο Δήμορ μαρ ενδιαθέπεηαι να  εκηελέζει  ππομήθεια επγαλείυν    για ηιρ ανάγκερ 

ηηρ Δ/νζηρ Ιαθαπιψηηηαρ ,Πεπιβάλλονηορ & Ππαζίνος Δήμος Θεπάρ Πψληρ 

Λεζολογγίος  α) η ςπ’ απιθ. 22628/2018 (ΑΔΑ:6ΘΦΛΩΡΖ-Λ0Ε) απψθαζη 

ανάλητηρ ςποσπέυζηρ  και β) η βεβαίυζη   ηος Πποφζηαμένος ηηρ Οικονομικήρ 

Τπηπεζίαρ, επί ηηρ ανυηέπυ απψθαζηρ (ή ππψηαζηρ) ανάλητηρ ςποσπέυζηρ, για 

ηην ωπαπξη διαθέζιμος ποζοω, ηη ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος 

άπθπος 4 ηος ΠΔ 80/2016 και ηη δέζμεςζη ζηα οικείο Ληηπϊο Δεζμεωζευν ηηρ 

ανηίζηοισερ πιζηϊζειρ  με α/α  1/2018  ανηίζηοισα. 

Η πποζθοπά δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηον ζςνολικψ πποχπολογιζμψ ηηρ 

ππομήθειαρ ωτοςρ 1400,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. 

Παπακαλοωμε ψπυρ πποζκομίζεηε κλειζηή  ένηςπη πποζθοπά για ηην  ανυηέπυ 

ππομήθεια ζηο ππυηψκολλο ηος Δήμος,  μέσπι ηην 18/12/2018 και ϊπα 11.00π.μ.  

    

 

 

υν.: Επιζςνάπηεηαι η  ηεσνική πεπιγπαθή . 
  

 

 

              Η Προιζηαμένη   

 

     Παναγιωηοπούλου Λαμπρινή  
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Μειέηε : «Πξνκήζεηα Δξγαιείσλ γηα ην ηκήκα Πξαζίλνπ » 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνκήζεηα 
ησλ εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.  
Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο 
ανάθεζη, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. 
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνηα βιάβε πνπ δελ νθείιεηαη ζε 
θπζηνινγηθή θζνξά, αιιά ζε θαθή πνηφηεηα θαηαζθεπήο ε αζηνρία πιηθνχ 
(ειαηησκαηηθφ) ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε αιιαγή ησλ 
αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 
κεραλεκάησλ θήπσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1398.,72 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Γήκνπ ζηνλ Κσδηθφ ΚΑ 35-7135.10 κε Δγγεγξακκέλν Πνζφ 1.400 € . 
 
 
Αναλςηικόηεπα 

 
Γηα ην Καρόηζι μεηαθοράς πξέπεη λα είλαη ηχπνπ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 
250 θηιψλ. Οη ξφδεο ηνπ είλαη θνπζθσηέο κε ζακπξέια. Σν πέικα λα είλαη 
δηαζηάζεσλ 25 Υ 30 εθαηνζηά . Σν θαξφηζη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε 
εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ. 
 
Γηα ηελ Πένζα πξέπεη λα είλαη γεληθήο ρξήζεο 160 ρηιηνζηψλ. Να έρεη 
επηθάλεηεο ζχζθημεο γηα πιαθέ θαη ζηξνγγπιά αληηθείκελα, θαη παξάιιεια 
θαηάιιειε γηα πνιιέο ρξήζεηοθνπή κεγάισλ θαισδίσλ θαηά πξνηίκεζε 
ζθπξειαηεκέλνο θαη ζθιεξπκέλνο ζε ιάδη. 
 
Γηα ηελ Σζοσγκράνα γηα λα ζπλδέεηαη κε θνληάξη πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλε, 
ηνμσηή θαη κε εηδηθό ζύζηεκα ώζηε λα ζπλδέεηαη κε αζθάιεηα κε ηα θνληάξηα 
πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηηο ρηέλεο. 
 
Γηα ην καλιζηήρι γηα ζύλδεζε κε θνληάξη πξέπεη έρεη πηξνύληα κε καθξηά 
άθξα γηα ζθάιηζκα κέηξηαο ζθιεξόηεηαο εδάθνπο επηηξέπνληαο ηελ θαιή 
δηαλνκή ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ρώκαηνο.  



Γηα ηα Κονηάρια πνπ ζπλδένληαη κε ρηέλεο, ηζνπγθξάλεο θαη θαιιηεξγεηέο 
πξέπεη λα έρνπλ κήθνο 140 εθαηνζηά από πςειήο πνηόηεηαο μύιηλν ζηεηιηάξη 
 
Γηα ηηο Λαβές για πριόνια πξέπεη λα είλαη αλαηνκηθέο ιαβέο νη νπνίεο 
ζπλδένληαη κε ζηαζεξό θαη αζθαιή ηξόπν κε ηα νδνλησηά πξηόληα.  
Γηα ηα πριόνια πξέπεη λα είλαη ζπαζηό κε ζήθε γηα εύθνιε ρξήζε θαη 
απνζήθεπζε. 
Δπίζεο πξέπεη λα έρεη δηπιή νδόλησζε γηα γξεγνξόηεξν θόςηκν.  
Γηα ηα Φαλίδια κλαδέμαηος πξέπεη λα είλαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Πξέπεη 
λα θόβνπλ θιαδηά δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 24 εθ. κε θιείδσκα αζθαιείαο κε ην 
έλα ρέξη 
 
Γηα ηηο Σζάπες  πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλε κε δηαζηάζεηο 190 ρηιηνζηά Υ 145 
ρηιηνζηά θαη κε θνληάξη 
Γηα ηηο Πιρούνες πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλε κε 4 δόληηα θαη αληίζηνηρα 
θνληάξηα. 
Γηα ηνπο Καζμάδες πξέπεη λα εληζρπκέλνη θαη βάξνπο 2 θηιώλ ν θαζέλαο κε 
αληίζηνηρν θνληάξη. 
 Γηα ην Σζεκούρι πξέπεη λα είλαη βάξνπο 2 θηιώλ θαη ην θνληάξη εληζρπκέλν 
Γηα ην Φσηεσηήρι κήποσ ,θησαράκι πξέπεη λα είλαη από αινπκίλην θαη κε 
αλζεθηηθό ιαηκό θαη εξγνλνκηθή ιαβή.  
Γηα ην θσρί μεγάλο πξέπεη λα είλαη από αλζξαθνύρν ράιπβα C45 κε 
κεηαιιηθό θνιάξν θαη ζθήλεο γηα ζπγθξάηεζε ζηελ ιαβή.  
Γηα ηελ ειρά καηζαβίδια ίζηα πξέπεη ε ιαβή λα είλαη από πνιππξνππιέλην. 
κε καγλεηηθή κύηε από Υξώκην Βαλάδην.  
Γηα ηε Μικρή βαριοπούλα πξέπεη λα είλαη από αλζξαθνύρν ράιπβα C45 κε 
κεηαιιηθό θνιάξν θαη ζθήλεο γηα ζπγθξάηεζε ζηελ ιαβή. 
Γηα ην κεπάρνι πξέπεη λα είλαη από θξακαησκέλν ράιπβα κε  βάξνο 0.55 kg.  
 
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνηα βιάβε πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή 
ρξήζε, αιιά ζε αζηνρία, θαθή πνηόηεηα ησλ πιηθώλ ή θαθή θαηαζθεπή 
(ειαηησκαηηθό) ν πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη ζε άκεζε αιιαγή αληηθαηάζηαζε 
ησλ πξντόλησλ απηώλ. 
 
 
 
 

Μεζνιφγγη 7 Γεθεκβξίνπ 2018 
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Λχηξαο Μάξηνο                                                                           Ο Γηεπζπληήο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ.                                                  
                                                                                   Υαξάιακπνο Κηξθηλέδνο  
                                                                                             Γεσπφλνο ΠΔ                  
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο      Π ΡΟ Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 

Τλικά  ποζόηηηα ηιμή /ηεμάσιο ζύνολο 

Καπόηζι μεηαθοπάρ  1 37,00 € 37,00 € 

Πένζα  2 10,00 € 20,00 € 

Σζοςγκπάνα  5 15,00 € 75,00 € 

καλιζηήπι  4 18,00 € 72,00 € 

Κονηάπια  5 14,00 € 70,00 € 

Λαβέρ για ππιόνια  5 4,00 € 20,00 € 

ππιόνια  5 21,00 € 105,00 € 

Φαλίδια κλαδέμαηορ  4 16,00 € 64,00 € 

Σζάπερ   8 21,00 € 168,00 € 

Πιπούνερ  8 20,00 € 160,00 € 

Καζμάδερ  8 20,00 € 160,00 € 

Σζεκούπι  4 22,00 € 88,00 € 

Φςηεςηήπι κήπος 
,θηςαπάκι  4 8,00 € 32,00 € 

θςπί μεγάλο  2 6,00 € 12,00 € 

ειπά καηζαβίδια  1 15,00 € 15,00 € 

Μικπή βαπιοπούλα  1 10,00 € 10,00 € 

κεπάπνι  2 10,00 € 20,00 € 

        

    
μεπικό 
ζύνολο 

1.128,00 
€ 

    ΦΠΑ 270,72 € 

    
Γενικό 
ζύνολο 

1.398,72 
€ 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Ε Χ  Ε Χ Ν 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ – καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων 
αναδόσος 
Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εξγαιείσλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ. 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα  νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνπλ 
ηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο ηελ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεη απφζπαζκα 
πνηληθνχ κεηξψνπ.  
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη Αηνκηθή επηρείξεζε ή λνκηθφ πξφζσπν κε 
πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
επηκειεηεξίνπ γεγνλφο ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ 
επίζεο ζα ζπλνδεχεη ην θάθειν πξνζθνξάο.  
 
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ  
Σεσνική πποζθοπά ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη πην πάλσ. Καη 
ηελ Οικονομική πποζθοπά φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο 
θαη ε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο κε ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2°: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
Οη αλαθεξφκελεο πξνκήζεηεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα  κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α': Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη  Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ΣνπΑζηηθνχ Κψδηθα 
3. Σνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114Α) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, άξζξν 209 παξάγξαθνο 
9, εδάθην β΄. 

4. Σνπ N.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251


5. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκόζην ινγηζηηθό θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»φπσο αληηθαηαζηάζεθαλκε ηηο παξ. 21 θαη 23 ηνπ άξζξνπ 
10 ηνπ Ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄). 

6. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α’/20.03.2007), «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ 
ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ Ννκαξρηαθό θαη Σνπηθό Σύπν θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

7. Σσλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α/204/15.9.2011) θαη Ν. 4038/2012, άξζξν 10 
(ΦΔΚ Α/14/2.2.2012), ηελ ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ Β/3400/2012), 
ην έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Δκπνξίνπ Π1/89/11.1.2013 (ΑΓΑ: ΒΔΦΝΦ-ΓΒΝ) πεξί 
ππνρξεσηηθήο αλάξηεζεο ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνηρείσλ Έξγσλ, Τπεξεζηώλ θαη Πξνκεζεηώλ, ηελ ππ’ αξηζ. 
Γ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζρεηηθά κε ηε 
«Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη 
ηελ ππ’ αξηζ. Π1/678/26.03.2013 Δγθχθιην 1 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δκπνξίνπ κε ζέκα: «Λεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..)», 

8. Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε’ 
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» φπσο ηζρχεη,  

9. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-03-2014, η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο 
Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 
318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη ηεο ππ’ 
αξηζ.ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/01.04.2014 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: 
«Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ 
αληηγξάθσλ εγγξάθσλ» 

10. Σνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/99 ηεχρνο Α'): Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο  

11. Σνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 
Γηαηάθηεο» θαη ηεο ππ’αξ. 30/20-4-2011 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Δζ. Απ. &Ζι. 
Γηαθ. θαη ηνπ Τπ. Οηθ. πεξί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 
ζηνπο Γήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: ςμβαηικά ζηοισεία 
 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
 α) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο   
β) Σερληθή Έθζεζε –Πξνδηαγξαθέο   
γ) Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
 
ΑΡΘΡΟ 4°: ύμβαζη 
 



Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
απηήο, 
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
  
ΑΡΘΡΟ 5°: Υπόνορ εκηέλεζηρ - Πληπωμή 
Ωο ρξφλνο παξάδνζεο – εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη ην ρξνληθφ φξην ησλ 20 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν φξην απηφ κπνξεί λα παξαηαζεί 
κέρξη 20 εκέξεο επηπιένλ εθφζνλ θαηαηεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ ππεξεζία γηα 
αηηηνινγεκέλε αδπλακία.  
 
ΑΡΘΡΟ 6°: Σιμέρ πποζθοπών 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα 
είδε ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε γηα ηελ 
παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ 
πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή  ζα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Σέλορ, 
ζημειώνεηαι όηι κπιηήπιο καηακύπωζηρ αποηελεί η σαμηλόηεπη ηιμή καη’ 
είδορ.  
 
ΑΡΘΡΟ 7°: Υπόνορ εγγύηζηρ 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, ιήγεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8°: Ποινικέρ πήηπερ-Έκπηωζη ηος αναδόσος 
Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Δπίζεο, εάλ 
ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί 
έθπησηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, 
εθηφο αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, νπφηε ε παξάηαζε δίλεηαη απφ 
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9°: Πλημμελήρ καηαζκεςή 
Δθ' φζνλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 
αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10°: Φόποι - ηέλη - κπαηήζειρ 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο 
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11°: Εξοθληηικόρ λογαπιαζμόρ 
Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°: Όποι και διαδικαζία παπαλαβήρ ππομήθειαρ 
Ζ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε θνξά ελεξγείηαη απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ 



πκβνχιην, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί 
απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ φπνησλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί 
πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο 
πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Η.Π. Μεζνινγγίνπ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ 
ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ 
πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ 
παξαιαβή ησλ παξαπάλσ εηδψλ ελεξγείηαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ σο 
ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγχεζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13°: Πληποθοπίερ και λοιπά ζηοισεία πποζθοπών 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ππεχζπλνη γηα ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία (νηθνλνκηθά, ηερληθά θ.η.ι.) ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζα είλαη απφιπηα δεζκεπηηθά γηα απηνχο, 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 14° 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εηδψλ, 
ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ. 
 
 

Μεζνιόγγη  7 Γεθεκβξίνπ  2018 
 
Ο ζςνηάξαρ Θεωπείηαι 
  
Μάξηνο Λχηξαο Υαξάιακπνο Κηξθηλέδνο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ Γεσπφλνο ΠΔ 
 
 
 


