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                                       Τεχνική Περιγραφή 

 
 

      Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια σε 
οικοδομικά υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του 

τρέχοντος έτους για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕ Σταγείρων του 
Δήμου Αριστοτέλη.  

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια οικοδοµικών υλικών για τη 

συντήρηση , βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων και 
υποδοµών της ΔΕ Σταγείρων Ακάνθου. 

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια  των παρακάτω υλικών: άμμος, 
χαλίκι, τσιμέντο, ασβέστης, πλέγμα σιδήρου, κόλλα πλακιδίων σοφάς σε 

τσουβαλάκια, τούβλο μονό, τούβλο διπλό, κεραμίδια, ασφαλτόπανο, 
πλάκες ακανόνιστες, τσιμεντόχρωμα, χρώματα ακρυλικά για εξωτερικές 

επιφάνειες, αστάρι εξωτερικών χώρων, βελατούρα, λινέλαιο, διαλύτες 
ελαιοχρωμάτων, στόκοι έτοιμοι προς χρήση επί τοίχων και επί ξύλινων 

επιφανειών, ελαιοχρώματα  ξύλινων επιφανειών, ελαιοχρώματα επί 
τοίχων, ελαιοχρώματα αντισκωριακού τύπου σιδηρών επιφανειών, 

μυκητοκτόνα ξύλινων επιφανειών, γυαλόχαρτα, ρολά, πινέλα, σπάτουλες.  
Οι διαγωνιζόµενοι την ηµέρα του διαγωνισµού θα προσφέρουν τιµές για τα 

υλικά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης. 
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα του νόμου Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ A 147/8-8-16).  

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 74.359,70 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου (κ.α. 30.6662.12).  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της 

Προµήθειας οικοδοµικών ών οδοστρωσίας, εκτιµώµενης αξίας σύµβασης 

(74.359,70 €) µε ΦΠΑ , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική 

περιγραφή. Ο ∆ήµος Αριστοτέλη , δεν υποχρεούται να προµηθευτεί όλα τα 

είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό.  

Άρθρο 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε:  Τον N. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 08/08/2016)  Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 

«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-

2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»  Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-

2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»  Τις 

διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και 

τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012)  Τον Ν. 

4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)  Τον 

Ν. 4270/14 και το Π.∆. 113/2010  
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Άρθρο 3ο -ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η εκτέλεση της Προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε σύµφωνα µε τις διατά- 

ξεις του Ν. 4412 / 2016 . 

Άρθρο 4ο – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει 

η ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα 

παρακάτω:  Το συµφωνητικό  Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης του 

∆ιαγωνισµού µε την συνηµµένη µελέτη της υπηρεσίας.  Η προσφορά του 

Αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων και των αποδεικτικών µέσων – 

δικαιολογητικών προσωρινού µειοδότη  

Άρθρο 5ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Η κάθε τιµή µονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε 

καµία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η αξία του 

προµηθευόµενου είδους, το κόστος µεταφοράς των ειδών στις 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε 

απαιτούµενη δαπάνη της εργασίας απασχολούµενου προσωπικού του 

αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόµιµες κρατήσεις. Η 

πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του 

∆ήµου, κατόπιν έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την 

Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου στο όνοµα του Αναδόχου, βάσει της από 

αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθµών του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου, µετά την έκδοση των σχετικών τιµολογίων 

και την παραλαβή των ειδών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που 

θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε 

καµιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των 

προµηθευοµένων ειδών.  

Άρθρο 6ο – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για 

την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού, προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του 

συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 



ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµ- 

φέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016). 

 Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό 

(%) επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.. Επιστρέφεται δε µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου 

της σύµβασης. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται 

ρητά από τα έγγραφα της σύµβασης.  

Άρθρο 8ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ  

Η παραλαβή θα γίνεται, µε µακροσκοπικό έλεγχο, από την αρµόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016 που έχει ορισθεί, σύµφωνα µε τον τρόπο και το χρόνο που θα 

ορίζεται αναλυτικά στη σύµβαση. Ο ∆ήµος Αριστοτέλη, έχει το δικαίωµα να 

αποστείλει εκπροσώπους του, για τη δοκιµή και τον έλεγχο των υπό 

προµήθεια ειδών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης, 

του ∆ήµου Αριστοτέλη, κάθε στοιχείο σχετικό προκειµένου να διαπιστωθεί 

ότι τα υπό προµήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας. Η 

παράδοση των ειδών θα γίνεται µε αυτοκίνητο του προµηθευτή στις 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου Αριστοτέλη. Οι δαπάνες συσκευασίας - 

µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου καθώς 

και κάθε άλλης σχετικής εργασίας βαρύνουν τον προµηθευτή - ανάδοχο. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαθιστά τα είδη µε καινούργια σε 

περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης 

σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκεια τους, εντός δυο (2) ηµερολογιακών 

ηµερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 

κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την 

προµήθεια των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες 

ηµέρες νωρίτερα . Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό 



προµήθεια είδη εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την εκάστοτε 

παραγγελία η οποία µπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή µέσω έγγραφου 

µηνύµατος µε FAX ή µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail). Για κάθε 

θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και 

τυχόν παράλληλης σχετικής νοµοθεσίας που είναι σε ισχύ.  

Άρθρο 9ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού  

και για χρονικό διάστηµα  ενός (1) έτους ή µέχρι εξαντλήσεως των υλικών 

ή όποιο εκπνεύσει πρώτο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα 

υπό προµήθεια είδη τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου.  

1. Αν τα υπό προµήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη 

του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 , επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα.  

2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των 

εκπρόθεσµα παραδοµένων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν 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. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 

φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

παράδοσης.  

Άρθρο 10ο – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτηµα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 

χωρίς να παραδοθεί τα προς προµήθεια είδη, ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

Άρθρο 11ο -ΦΟΡΟΙ – Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων 

φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας 



του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. Σε περίπτωση που 

προκύψουν ανάδοχοι περισσότεροι του ενός, το κόστος δηµοσίευσης θα 

επιµεριστεί ισόποσα.  

Άρθρο 12ο – ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή 

µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου Αριστοτέλη.  

Άρθρο 13ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα 

επιλυθούν µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή στα ∆ικαστήρια. 

02-10-2017                                                    02-10-2017 

   Η συντάξασα                                               Θεωρήθηκε 
                                                              Ο Προιστάμενος Δ/νσης  

                                                                   Τεχν. Υπηρεσιών 
                                                            Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

 
  Βέλλιου Όλγα                                                               

 Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ                        Ζάπρης Γεώργιος 
                                                                 Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                         


