
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικά συντήρησης και                   
 Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                        επισκευής λοιπών εγκαταταστάσεων 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    (ΦΟΠ λαμπτήρες)  Δ.Ε. Οινιαδών                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

 Αντικείμενο της προμήθειας είναι «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ( ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Δ.Ε. Οινιαδών» 
 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από : 

Τις διατάξεις: 

1) Παρ. 2Β του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 

2) Αρθρο 38 του Ν. 4412/2016 

3) Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 

4) Αρθρο 54 του Ν. 4412/2016 

5) Παρ. 9 άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 

6) Παρ. 31 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 

7) Παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016. 

 

Άρθρο 4ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 
      Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεούται να 
προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο 
των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 
αποτελέσματος, για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 
 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και από τα δύο 
μέρη . 

 
Αρθρο 6ο 
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  
Η παράδοση του υλικού σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο Μεσολογγίου  θα γίνει 
τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση και 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος εγγυήσεως   

 Χρόνος εγγυήσεως ορίζεται με την παραλαβή των υλικών 

 

Άρθρο 8ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας μπορούν να επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 

4412/2016. 

 

 



 

 

Άρθρο  9ο  

Πλημμελής κατασκευή 
 Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα 
αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της 
σύμβασης σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών και σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 
4412/2016 

 

 

Άρθρο 10ο 

 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 11ο 

 

Παραλαβή Υλικών-πληρωμή 
 Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, από την 
επιτροπή παραλαβής. 
    Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. α του ν. 4412/216.  

 

  
Αρθρο 12ο 
Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη επί ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς αναφέρονται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές, 

 

 

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  04 / 08 /2020                       Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 04 / 08 /2020         
                                                                                      Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ.Τ.Υ.          
       
 
 
      ΔΗΜΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                  ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
       ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                 ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε. 
          


