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ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας
Η  συγγραφή  αυτή  αφορά  την  προμήθεια  και  θέση  σε  λειτουργία,  νέου 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού,  για  την  αντικατάσταση  του  φθαρμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των διαφόρων αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης και 
Ε.Ε.Λ., του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αυτών.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός  θα  είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτές  προσφορές  που  αφορούν  εξοπλισμό  εγχώριας  ή 
αλλοδαπής προελεύσεως, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
• Το  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ/114/Α’/08.06.2006):  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και 

Κοινοτήτων».
• Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α′/07.06.2010):  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την υπ’ αριθμ. 11389/08.03.1993 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ/185/Β’/23.03.1993): «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

• Του  Ν.2286/1995  (ΦΕΚ/19/Α′/01.02.1995):  «Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

7. Γ.Σ.Υ. – ΣΕΛ. 1



• Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α′/27.11.1995):  «Περί  Δημόσιου  Λογιστικού,  ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

• Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την
οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/95.

• Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ 8.8.2014 τεύχος Α΄).\
Καθώς επίσης και 

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2016 όπου στον Κ.Α.Ε. 25/7135.07 με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΠΥΔΝΑΣ-  ΚΟΛΙΝΔΡΟΎ»  εγγράφηκε  πίστωση  ποσού 
80.000,00€.

• Την αρίθμ.18/2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
• Την υπ΄ αριθμ. ………………. απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 

περί  έγκρισης  διενέργειας  προμήθειας  ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού 
αντλιοστασίων του Δήμου για το έτος 2016.

• Την  υπ΄αριθμ.  ………….  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  με  την  οποία  και 
εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
β) Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
γ) Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 
δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
στ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  τις 
προμήθειες των ΟΤΑ, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
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Η σύμβαση συντάσσεται  με βάση τους όρους της διακήρυξης και  περιλαμβάνει  όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β.  Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ.  Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ.  Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ.  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ.  Τον  τρόπο  πληρωμής  και  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τιμήματος,  εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
 ι.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ια. Την παραλαβή των υλικών.
Η  σύμβαση  για  διενέργεια  της  προμήθειας  καταρτίζεται  με  βάση  τους  όρους  της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος  ή  με  βάση  την  έγκριση  για  την  κατάρτισή  της  με  την  οποία  συμφωνεί  ο 
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα,  ή  εάν  αυτή  που  παραδόθηκε  σε  περίπτωση 

διαιρετού  υλικού,  υπολείπεται  της  συμβατικής,  κατά  μέρος  που  κρίνεται  από  την 
επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο 

συμβαλλόμενα  μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Παραλαβή των υλικών
1. Η  παραλαβή  των  υλικών,  η  διαδικασία  παραλαβής  αυτών  και  η  συγκρότηση  της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).

2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

3. Εάν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη 
σύμβαση,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  εφόσον  παρέλθουν 
τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και  δεν διενεργηθεί  η 
σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση 
μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σε περίπτωση που 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
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υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί 
τέτοια απόφαση. 

4. Ανεξάρτητα  από  την  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από τη  σύμβαση έλεγχοι  από επιτροπή που 
συγκροτείται  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 
του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην 
οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν: 
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει  

σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα,  διαφορετικά  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες 
σχετικές κυρώσεις. 

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι 
μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση 
αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση 
επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο 
παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, 
ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής. 

γ. Η  δευτεροβάθμια  επιτροπή  προβαίνει  σε  όλες  τις  αναγκαίες  διαδικασίες  που  
προβλέπονται  από  τη  σύμβαση  για  την  παραλαβή  και  συντάσσει  σχετικό 
πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια 
που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής, θα καθορισθεί και με την προσφορά των διαγωνιζομένων, δεν δύναται όμως 
να είναι  μικρότερος  από τη συμπλήρωση 1 έτους από την οριστική παραλαβή,  για το 
σύνολο του εξοπλισμού.
Ο  χρόνος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  θα  είναι  εμπράγματος,  με  εγγυητική  επιστολή 
(εγγύηση καλής λειτουργίας). Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα καλύπτει ποσό 
5  %  της  συμβατικής  αξίας  του  προμηθευόμενου  είδους  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  και  θα  έχει 
διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η επιστροφή της θα γίνει μετά το πέρας του χρόνου 
ισχύος της.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5  %  επί  της 
συμβατικής αξίας του είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται 
δε με εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες 
μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.
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ΑΡΘΡΟ 9ο

Εγγύηση προκαταβολής
Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  εφόσον  προβλέπεται  από  αυτή  χορηγείται  στον 
προμηθευτή  προκαταβολή  σε  ποσοστό  μέχρι  50  %  κατά  μέγιστο  της  συνολικής 
συμβατικής  αξίας,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  23  %.  Η  προκαταβολή  χορηγείται  με  κατάθεση 
ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί 
του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης 
υλικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος παράδοσης
1. Τα υπό προμήθεια  είδη  θα  πρέπει  να  παραδοθούν  εντός  Τριακοσίων εξήντα  (360) 

ημερολογιακών  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  εφόσον  έχουν 
ολοκληρωθεί οι τυχόν απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες. 

2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

4. Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης μπορεί  με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  αξιολόγησης,  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4 
αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου.  Σε  περίπτωση  που  ο  συμβατικός  χρόνος 
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με 
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  επιτροπής 
αξιολόγησης  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/2  αυτού.  Το  χρονικό  διάστημα  από  την 
υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του 
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  το  υλικό  δεν  παραλαμβάνεται  από  την  επιτροπή 
παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικό με αιτηθείσα παράταση, άσχετα 
εάν  το  αίτημα  του  προμηθευτή  υποβλήθηκε  έγκαιρα.  Ο  προμηθευτής  κηρύσσεται 
έκπτωτος  σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  και  δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο χρόνος παράτασης, χωρίς να 
παραδώσει το υλικό.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6. Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  τούτων,  υπογράφεται 
πρακτικό  παράδοσης  και  παραλαβής  υπογεγραμμένο  από τον  προμηθευτή  και  τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το 
υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε  εκτέλεση  της  οποίας 
προσκομίστηκε.
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7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να 
μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
παράδοσης  των  συμβατικών  ειδών  ή  σε  περιπτώσεις  που  συντρέχουν  λόγοι  που 
συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου 
φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

8. Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος δυνατόν χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και  μέχρι  τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, επιβάλλονται, 
εκτός  των  τυχόν  προβλεπομένων,  κατά  περίπτωση,  κυρώσεων  και  πρόστιμο  που 
υπολογίζεται ως εξής :
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 

του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 9 της παρούσας, χρόνου παράτασης, 
2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν 
κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, 
θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, 
5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  περίπτωση  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.

2. Τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση,  ποσοστά  προστίμων  υπολογίζονται  επί  των 
τμηματικών συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. 
Σε  περίπτωση  που  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται 
επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η 
δυνατότητα  να  παραδώσει  τα  υλικά  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας 
διενέργειας  εις  βάρος  του  διαγωνισμού,  επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για 
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος 
παραδώσει  τα  υλικά,  ο  διαγωνισμός  ή  τα  αποτελέσματα  αυτού,  ματαιώνονται,  με 
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4. Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  καθυστέρησης  παράδοσης  ή  
αντικατάστασης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση 
της  επιτροπής αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
ευλόγου,  κατά  τα  διάφορα στάδια  των διαδικασιών,  για  τον  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο 
προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
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Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο 
προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω 
εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Εάν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που 
απορρίφθηκαν μέσα στην που προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή  της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών 
και  την παραλαβή τους από τον  προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει  μετά τη 
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 
10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα 
απορριφθέντα  υλικά  δεν  επιστρέφονται  στον  ανάδοχο,  πριν  από  την  ολοκλήρωση 
παράδοσης  από αυτόν  των υλικών και  των υπολοίπων  τμηματικών παραδόσεων. 
Επίσης δεν επιστρέφονται  πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος και  του  δόθηκε δικαίωμα παράδοσης,  ή τη λήξη της προθεσμίας για την 
παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10 % επιβάλλεται και στην περίπτωση 
αυτή.  Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον 
ανάδοχο  τα  επιστρεφόμενα  υλικά,  πέραν  του  προστίμου,  τα  υλικά  εκποιούνται  ή 
καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τα ισχύοντα.

2. Η  επιστροφή  των  υλικών  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  μετά  την  προσκόμιση  ίσης  
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της  οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον 
πριν από την εκπνοή της με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Εάν παρέλθει  η προθεσμία αυτή καθώς και  η παράταση που τυχόν θα 
χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος 
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

3. Με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  και  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  
επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών 
που  απορρίφθηκαν  πριν  από  την  αντικατάστασή  τους  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο 
προμηθευτής  θα  καταθέσει  χρηματική  εγγύηση,  που  θα  καλύπτει  την  τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας  που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 13ο

 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται  μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να  

υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, 
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με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης. 

2. Με την  ίδια  διαδικασία,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη 
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 
6 και 9 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τρόπος πληρωμής
1. Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υλικών  της  παρούσης  θα  γίνει  με  τους  εξής  τρόπους: 

α.  Με  την  παράδοση  όλων  των  υλικών  και  εξόφληση  όλου  του  ποσού. 
β.   Με την παράδοση μιας ή περισσοτέρων συσκευών σε πλήρη λειτουργία. Συσκευή 
θεωρείται το σύνολο των υλικών που αναφέρονται σε ένα άρθρο της μελέτης. Σε κάθε 
περίπτωση η  εξόφληση της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  θα γίνει  αμέσως μετά  την 
Προσωρινή  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  υλικών.  Ως  προς  τα  δικαιολογητικά 
πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της 11389/93 
Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται  από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης 
του πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής. 

3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει  από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν,  η 
αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Π.Δ.  166/2003 
(ΦΕΚ138Α’/5-6-03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29-6-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται  υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον προμηθευτή. 

Αιγίνιο       - 11 - 2015 Αιγίνιο        - 11 - 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ. Τ. Υ.  & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
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