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Άρθρο 1ο (αντικείμενο προμήθειας)
Η παρούσα αφορά  την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πύδνας 
- Κολινδρού. 

Άρθρο 2ο (ισχύουσες διατάξεις)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.  Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους 
που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα :
β.  Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
γ.  Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  
     θεμάτων»    και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 3ο (συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνικές Προδιαγραφές
β. Προϋπολογισμός
γ. Τεχνική Έκθεση
δ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε. Προσφορά του μειοδότη

Άρθρο 4ο (τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει  όπως προβλέπεται  από την ισχύουσα 
Νομοθεσία,  για  τέτοιου  είδους  προμήθειες,  βάση  των  διατάξεων  του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  θα  είναι  σε  ευρώ.  Προσφορές  για 
τμήμα της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5ο (σύμβαση)
Ο ανάδοχος  της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία 
του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής.

Άρθρο 6ο (εγγυήσεις )
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για 
το  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%,  επί  της  συνολικής 
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, ήτοι ποσού €7.500,00€.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται  σε ποσοστό 
10% επί του συμβατικού ποσού της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 26, 
παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής τρεις 



μήνες, δηλαδή δύο μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των υλικών.

Άρθρο 7ο (έκπτωση αναδόχου)
Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του 
ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτή,  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή 
κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την  ίδια  διαδικασία ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος 
από  την  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμά  του  που  απορρέει  από  αυτήν, 
εφόσον δεν φόρτωσε,  παρέδωσε, ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα 
στον συμβατικό χρόνο, τμηματικά κατά την διάρκεια της σύμβασης ανάλογα 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Η/Μ Εξοπλισμού του Δήμου, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 27 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8ο (πλημμελής κατασκευή)
       Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης 
ή δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Μελέτης (Εθνικές και Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές),  ή  εμφανίζουν κάποιο  ελάττωμα,  ο  ανάδοχος  προμηθευτής 
υποχρεούται  να τα αντικαταστήσει  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
όρους των συμβατικών στοιχείων της προμήθειας. Επίσης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  αποδεικτικά  ποιότητας,  πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, CE, ΕΛΟΤ, κλπ.

Άρθρο 9ο (φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.

Άρθρο 10ο (τρόπος πληρωμής)
Η εξόφληση της προμήθειας θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών και την 
υπογραφή  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται  από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 11ο     (ενημέρωση του αναδόχου)
Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους 
παρόντες όρους.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή 
ή  χρονική  παράταση  που  θα  οφείλεται  σε  παρερμηνεία  οποιουδήποτε 
θέματος αναφερόμενου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις, 
ή τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 12ο     (τροποποιήσεις – προσθήκες)
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί  αν  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη 
συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο.
Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από 
τον  ανάδοχο  συμπληρωματική  προμήθεια  κάποιου  είδους  της  σύμβασης, 
εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τα συμπληρωματικά είδη με τις τιμές 
που ισχύουν στην αγορά τότε, μειωμένες με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης της 
προσφοράς του.

Άρθρο 13ο      (παράταση του χρόνου παράδοσης)
Παράταση έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης 
του  Δήμου,  του  συμβατικού  χρόνου  υλοποίησης  της  προμήθειας,  στην 
περίπτωση  ύπαρξης  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική 
αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του, ή στην περίπτωση που συντρέχουν 
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 

Άρθρο 14ο          (οριστική παραλαβή)
Η  οριστική  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
παραλαβής προμηθειών του Δήμου παρουσία του αναδόχου.  Αν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των ειδών και να ζητήσει από τον 
ανάδοχο  αντικατάστασή  τους  με  άλλα  που  να  πληρούν  επακριβώς  τους 
όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω 
αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του  Δήμου και 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του (αρ. 
28 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 15ο      (τρόπος παράδοσης)
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη υλικών του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού, τμηματικά, μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 7, με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου προμηθευτή.

Ο συντάξας
      Αιγίνιο,     -    - 2014
           Θεωρήθηκε
 Ο Αν.Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

                                                                             


