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

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

 

Αντικείμενο και σκοπός της προμήθειας του εξοπλισμού είναι  η κάλυψη των αναγκών του Πολιτιστικού 

Κέντρου της Τ.Κ. Ανατολικού. 

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται 49.995,56 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%). 

 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην 

διακήρυξη. 

Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 3 

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας 

 

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των 

πωλουμένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώματος. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών ή ελαττωματικά είδη , ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει το κάθε ακατάλληλο είδος.  Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, 

καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.  

 

Άρθρο 4 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Ρήτρες 

 



Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% του συμβατικού 

προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.)  που ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης έξι (6) μήνες τουλάχιστον από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο 

κατετέθη. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 

i. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύει τον φορέα της προμήθειας 

θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της μελέτης, όπως ισχύουν σήμερα. 

ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (από την παραγγελία) παράδοση των ειδών της 

προμήθεια στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα της προμήθειας. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το ΔΣ του  Δήμου Εορδαίας. 



 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  

  

Άρθρο 5 

Ισχύς της σύμβασης 

 

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη, που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας και του 

Δήμου Εορδαίας. 

 Διάρκεια σύμβασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών .  

 Ο φορέας της προμήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες. Ακόμα η 

σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα μήνα επί πλέον από την ημερομηνία 

λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και 

πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.  

 

Άρθρο 6  

Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές 

 Στη συμβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο ως εξής: 

 

Στη συμβατική αξία των ειδών της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, 

οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Φόρος εισοδήματος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 4%. 

          β) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης, σε μία 

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού (άρθρο 18  Ν.4469/2017).    

γ) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,06 % 

          δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας  των πληρωμών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον φορέα. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης θα βαρύνει 

όπως αναφέρθηκε τον ανάδοχο και θα επιμεριστεί, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός, αναλογικά 

με το ύψος του συμβατικού ποσού του καθενός αναδόχου. 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον εκάστοτε φορέα. 



 

Άρθρο 7 

Παραλαβή ειδών 

  

Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή στον 

χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο Εορδαίας.: ΤΚ Ανατολικού 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη και η 

σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 

Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές, οριζόμενες κατά 

περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   

Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν 4412/2016. 

 

Τα είδη της προμήθειας θα παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό επιτροπή κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και πάντα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα της προμήθειας, ήτοι 

από τις 7.00 έως και τις 15.00. 

 

 

Άρθρο 8 (Πληρωμές) 

 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης 

(τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του φορέα της προμήθειας 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (είδος, ποσότητες κλπ) και 

των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα 

γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε φορέα 

ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του 

προηγουμένου εδαφίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 9  Χορήγηση προκαταβολής 

 

 Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

Άρθρο 10  Χρόνος παράδοσης 

  

 

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού εντός  εκατόν ογδόντα 



ημερών (180) με μέσα, μέριμνα και έξοδα του αναδόχου προμηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την 

έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο 

ανάδοχος. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα εφαρμοστούν οι διατάξεις ν 4412/2016. 

 

 

          

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

2. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 

 

 

 


