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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Δεκνηηθψλ Τπνδνκψλ Πφιεο κε ην ππ. 

αξηζκ. 49/13.11.2020ππεξεζηαθφ ζεκείσκα, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηηο Δ/λζεο Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Καζαξηφηεηαο θαη 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ - εηδηθήο αζθάιηνπ γηα λα θαιπθζνχλ νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Πεληέιεο. 
Επεηδή ε πνζφηεηα ησλ αζθαιηηθνχ κίγκαηνο, έρεη εμαληιεζεί, δεδνκέλνπ φηη βξηζθφκαζηε ζηα κέζα ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ππάξρνπλ θζνξέο (θαηεζηξακκέλν νδφζηξσκα, ιαθθνχβεο, θαζηδήζεηο θιπ) ζην νδηθφ δίθηπν 
ηνπ Δήκνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ άκεζα, δηφηη δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο άθξσο επηθίλδπλεο γηα ηα 

θπθινθνξνχληα νρήκαηα, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνκήζεηα αζθαιηηθνχ κείγκαηνο. 

Γεγνλφηα φπσο, ε ζπλερήο θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ, ηδηαίηεξα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (βξνρνπηψζεηο, 
ρηφληα), αλζξψπηλεο επεκβάζεηο, θαζψο θαη αιιεπάιιειεο επεκβάζεηο θνξέσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, 

ηειεπηθνηλσληψλ θ.ι.π., εληείλνπλ ηα πξνβιήκαηα ζε έλα ήδε θαηαπνλεκέλν νδηθφ δίθηπν. 
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ππάξρεη άκεζε αλάγθε ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, γηα ηηο ηξεηο Δεκνηηθέο Κνηλφηεηεο 

ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Δήκνπ Πεληέιεο. 
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Η πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ- εηδηθήο αζθάιηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη 
ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη φια ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε Πξφηππεο Ειιεληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη εζληθά, επξσπατθά ή άιια πξφηππα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ ρψξα ηηο.  

Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Πεληέιεο, είλαη πνιχ 
πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηηο ε εθηηκνχκελε πνζφηεηα ηηο κειέηεο. 

Σηο ηηκέο ησλ πιηθψλ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαηηνχκελε κεηαθνξά, ζηνλ ηφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηνλ Δήκν. 

ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ σο ηε ιήμε ηηο 
ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Δήκν Πεληέιεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηηο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.999,36επξψ, ζπκπ. 24% Φ.Π.Α., θαη ζα θαιπθζεί απφ 

πηζηψζεηο ηδίσλ πφξσλ. 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηηο πξνκήζεηαο, έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ ζηνλΚ.Α. 30-

6662.004νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016). 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο :Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν  
Η εθηέιεζε ηηο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), ηνπ Π.Δ. 

3463/2006”Δεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο’’ θαη ηνπ Ν.4555/18«Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ 
Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ-Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ –Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ-Βεληίωζη ηηρ 

οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηων Ο.Σ.Α.»(Ππόγπαμμα ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο :Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Εηδηθή άζθαιηνο (Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα ζε δνρεία ησλ 25Κg). 
Η εηδηθή άζθαιηνο (ςπρξφ αζθαιηφκηγκα) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κφληκε επηζθεπή θζνξψλ, ιάθθσλ θ.ι.π. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο δελ ζα απαηηείηαη ζπγθνιιεηηθή, ηεηξαγσληζκφ ηνπ ιάθθνπ, ζέξκαλζε,ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πξνεξγαζία. Θα εθαξκφδεηαη νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα κε πνιχ απιά ηερληθά 
κέζα. Δελ ζα ππάξρεη απψιεηα πιηθνχ (δίρσο θχξα). Θα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε. Θα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

εξγαζηκφηεηα, δελ ζα επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρηφλη, παγεηφ, βξνρή,θαχζσλα.Επίζεο ζα παξακέλεη 
ειαζηηθφ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θαλέλα πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία. Δελ 

ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ - δηαζηνιψλ θαη δελ ζα απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ 

απηνθηλήησλ ή απφ πεδνχο. Θα έρεη ηαρχηαηε εθαξκνγή (ζε ηξία ιεπηά),ρσξίο εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ε απφδνζε ηνπ ζηελ 
θπθινθνξία ζα είλαη άκεζε. 

Ο ρξφλνο απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνχ ζα είλαη έσο έλα (1) έηνο, (ζα ππάξρεη αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
πξντφληνο). Είλαη αλαγθαία ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Γεληθά ηα βαζηθά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AASHTO Σ164-01 θαη ASSHTO Σ30-98 αληίζηνηρα φπσο πξνβιέπνπλ νη 
ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο. 

O πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηνλ δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε θαη θάζε άιιν ζηνηρείν (ζήκαλζε CE 

θ.ιπ.) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ πνηφηεηα, ην ηχπν ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο. 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  

1. Σα πξνο πξνµήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο µειέηεο.  

2. Σα είδε ζα θέξνπλ ηε ζήµαλζε CE, ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπνπζψλ Εζληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ή ησλ αληηζηνίρσλ Επξσπατθψλ), λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO, (φπνπ απαηηείηαη). 

3. Εθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ 
Δηαγσληζκνχ, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη εληφο 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε λα ηα 

πξνζθνκίζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε 

απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη 
ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

4. Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο  πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηερληθή πεξηγξαθή, ηερληθά θπιιάδηα θαη φ,ηη άιιν 
απαηηείηαη, πνπ ζα απνδεηθλχεη ηε ζπµµφξθσζε µε ηηο αλαθεξφµελεο ηερληθέο  απαηηήζεηο.  
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ 
 

CPV 44110000-4 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

 ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟ EXCEL 25KG ΔΟΧΕΙΟ ΣΜΥ 1.680 4,80 8.064,00 

       

  ΤΝΟΛΟ 8.064,00 

  ΦΠΑ 24% 1.935,36 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 9.999,36 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

Άπθπο 1
ο
 - Ανηικείμενο ηηρ Μελέηηρ 

Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε κεηά αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Τπνδνκψλ Πφιεοθαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
αζθαιηηθνχ κίγκαηνο, πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Πεληέιεο. 

Άπθπο 2
ο
 - Ιζσύοςζερ Διαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
1. Σνπ Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

2. Σνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/θεζεοπξ. Καιιηθξάηεο».  

3. Σν άξζξν 6, παξ.10 ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-
2016) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ».  

Άπθπο 3
ο
 - Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ- Σεσνικά ηοισεία Πποζθοπών 

Εηδηθή άζθαιηνο (Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα ζε δνρεία ησλ 25Κg). 
Η εηδηθή άζθαιηνο (ςπρξφ αζθαιηφκηγκα) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κφληκε επηζθεπή θζνξψλ, ιάθθσλ θ.ι.π. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο δελ ζα απαηηείηαη ζπγθνιιεηηθή, ηεηξαγσληζκφ ηνπ ιάθθνπ, ζέξκαλζε,ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνεξγαζία. Θα εθαξκφδεηαη νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα κε 

πνιχ απιά ηερληθά κέζα. Δελ ζα ππάξρεη απψιεηα πιηθνχ (δίρσο θχξα). Θα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε. Θα έρεη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εξγαζηκφηεηα, δελ ζα επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρηφλη,παγεηφ, βξνρή, 
θαχζσλα.Επίζεο ζα παξακέλεη ειαζηηθφ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί θαλέλα 

πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία. Δελ ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ - δηαζηνιψλ θαη δελ ζα 
απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ ή απφ πεδνχο. Θα έρεη ηαρχηαηε εθαξκνγή (ζε ηξία ιεπηά),ρσξίο 

εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ε απφδνζε ηνπ ζηελ θπθινθνξία ζα είλαη άκεζε. 

Ο ρξφλνο απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνχ ζα είλαη έσο έλα (1) έηνο, (ζα ππάξρεη αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
πξντφληνο). Είλαη αλαγθαία ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Γεληθά ηα βαζηθά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AASHTO Σ164-01 θαη ASSHTO Σ30-98 αληίζηνηρα φπσο 
πξνβιέπνπλ νη ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο . 

O πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηνλ δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε θαη θάζε άιιν ζηνηρείν (ζήκαλζε CE 

θ.ιπ.) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ πνηφηεηα, ην ηχπν ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο. 

Άπθπο 4
ο
- ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο είλαη: 

1. Σερληθή Πεξηγξαθή  
2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

3. Ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
4. Γεληθή θαη Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Άπθπο 5
ο
- Υπόνορ παπάδοζηρ ειδών ππομήθειαρ 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/2016. 
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ θαη κεηά απφ 

αλάινγν γξαπηφ αίηεκα ηεο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ , κε 
ππνρξέσζε ηνπ Πξνκεζεπηή λα παξαδψζεη άκεζα, εληφο ησλ επφκελσλ - απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - επηά εκεξψλ, ηα αλαγξαθφκελα είδε. 

ε πεξίπησζε παξαγγειίαο εηδψλ ηα νπνία δε δχλαληαη λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν 
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηα γξαθεία ή ζηελ απνζήθε θάζε 

Τπεξεζίαο. 
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Οπνηαδήπνηε παξαγγειία εθηειείηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά απφ ηελ απνζηνιή ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο πξνο ηνχην ππαιιήινπο ηεο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ. 

Η ιήςε ηνπ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
Σν ηηκνιφγην ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Δηαρείξηζεο Τιηθνχ ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγάδνληαη νη 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ (Καιακβφθε 2α Μειίζζηα η.θ. 15127). 
Η παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Τπεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε 
πξνκήζεηα. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεπηεί εγθαίξσο ηα πιηθά θαη λα 
πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 

Άπθπο 6
ο
- Τποκαηάζηαζη Αναδόσος  

Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Εάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε 

ηνπ Δήκνπ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε 

ηεο χκβαζεο. 

Άπθπο 7
ο
 - Σποποποίηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα 

αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16.  

Άπθπο 8
ο
 - Μονομεπήρ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:  
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ 

Ν.4412/16. 

Άπθπο 9
ο - 

 Σπόπορ Παπάδοζηρ  
Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/2016. 
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ  θαη κεηά απφ 

αλάινγν γξαπηφ αίηεκα ηεο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ, κε 
ππνρξέσζε ηνπ Πξνκεζεπηή λα παξαδψζεη άκεζα, εληφο ησλ επφκελσλ - απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - επηά εκεξψλ, ηα αλαγξαθφκελα είδε. 
ε πεξίπησζε παξαγγειίαο εηδψλ ηα νπνία δε δχλαληαη λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν 

πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηα γξαθεία ή ζηελ απνζήθε θάζε 

Τπεξεζίαο. 
Οπνηαδήπνηε παξαγγειία εθηειείηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά απφ ηελ απνζηνιή ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο πξνο ηνχην ππαιιήινπο ηεο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ. 

Η ιήςε ηνπ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
Σν ηηκνιφγην ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Δηαρείξηζεο Τιηθνχ ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, ζηνλ 1ν όροφο του κτιρίου φπνπ ζηεγάδνληαη νη 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ (Καιακβφθε 2α Μειίζζηα η.θ. 15127). 
Η παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Τπεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε 
πξνκήζεηα. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεπηεί εγθαίξσο ηα πιηθά θαη λα 

πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16.  

Άπθπο 10
ο
 - Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ  

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016 

Άπθπο 11
ο
- Παπαλαβή  

1. Η Οξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221 
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ηνπ Ν4412/2016.  
2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθνχ ζα δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη ζα θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε.  

β) κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε).  
γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία.  

δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε.  

3. Μεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ - εμεηάζεσλ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο.  

Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Επηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:  

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,  
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,  

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ.  
Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο 

πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα 
ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 

ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηά ηνπ θαη 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.  

Εάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο 

πεξαηηέξσ ειέγρνπο.  

5. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν.4412/2016 κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Η παξαπνκπή θαηά ηα 
αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Η δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 & 
4. 

Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κέζα 
ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή 
παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 

απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ 

ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε 
βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ.  

6. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.  

7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε πιηθφ ζε 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε 
νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην Δεκφζην θαη γηα ηνλ 

πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5.  
8. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ 

παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε 
θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Η θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε 

εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ 

άξζξνπ 214. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη θαη’ έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα 
είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ 
έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε 

εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. θαη’ έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 
απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.  
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Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην 
επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή 
δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα 

γλσκάηεπζε.  

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Μεηά ην απνηέιεζκα 
ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.  

9. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπο απφ ηνλ θνξέα.  

10. Η Επηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη σο θαηά Νφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, 
ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Ν.4412/16. 

Άπθπο 12
ο
- Φόποι – ηέλη – κπαηήζειρ  

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε & θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

Σπρφλ έμνδα Υεκηθνχ ή Εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη 
ακθηζβήηεζε ή ελδερφκελε απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα επί πιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε απηφλ γηα ηηο 

παξαπάλσ δαπάλεο.  

Άπθπο 13
ο
- Πληπωμή  

( ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016)  
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη 
ηελ πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεχεη εγθαίξσο ηα πιηθά θαη λα πάξεη φια ηα 

θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 
α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο.  

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ.  
γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΕΕ)- δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ 
επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο. Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε 

χςνπο 0,07%, ππέξ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 
Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,07% ππέξ ηεο 

Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 
20% ππέξ Ο.Γ.Α.. Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν δε Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Δεκφζην θαη ζα 

απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Άπθπο 14
ο
- Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος  

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
Δήκνπ . 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Δήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ο Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία, Επηηξνπή ή θαη θάζε ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ 
ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Δ/λζε ηνπ Δήκνπ. 

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, πνπ 

ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
6. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν Αλάδνρνο νξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ 

ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα. 

7. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 

Άπθπο 15
ο
- Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  

Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο πξνκεζεηαο. 

Άπθπο 16
ο
- Ανωηέπα βία  
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Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα 
ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε 

ζχλεζε. Ελδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ 
νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή 

απεξγία πξνζσπηθνχ, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλάδνρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ 

ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.  
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

Άπθπο 17
ο
- Αναθεώπηζη ηιμών  

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 

ακεηάβιεηεο. 

Άπθπο 18
ο
- Πεπιεσόμενο ηων ηιμών ηος ηιμολογίος πποζθοπάρ  

Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξεηο παξαδνηέεο ζηελ έδξα ηνπ εξγνδφηε ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη ν Πξνκεζεπηήο θακηάο άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θαζεκηάο απφ 
απηέο. 

Άπθπο 19
ο
- Σόπορ διαμονήρ ηος αναδόσος  

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ησλ γξαθείσλ 

ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ππεξεζίαο αιιεινγξαθίαο. Επίζεο πξέπεη λα νξίζεη αληίθιεην θαη λα 
πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ φηη δέρεηαη λα είλαη αληίθιεηνο. 

Άπθπο 20
ο
- Κήπςξη αναδόσος ωρ έκπηωηος - κςπώζειρ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ:  
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16,  

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:  

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε με επζχλε ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.  

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ Ν.4412/16).  

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
4. Επηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 74.  

5. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16.  

Άπθπο 21
ο
- Επίλςζη διαθοπών  

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο.  

Η παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηέ απφ ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη 
κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ…….αξκφδηα δηθαζηήξηα. Είλαη απηνλφεην φηη πξηλ 

απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή 
δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Άπθπο 22
ο
- Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων  

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 205 ηνπ Ν.4412/2016  

Άπθπο 23
ο
- Ολοκλήπωζη εκηέλεζηρ ζύμβαζηρ  

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 202 ηνπ Ν.4412/2016 

 

 
ΜΕΛΙΙΑ 16/04/2021 ΜΕΛΙΙΑ 16/04/2021 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Σ.Τ. & 
Δ.Τ.Κ.Π. 
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ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ 
Δ/ΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΤΠΟΔΟΜΧΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

 

 

 
 
Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ -
ETOIMOYΦΤΥΡΟΤ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ 
ΕΣΟΤ 2021 Α.Μ:9/2021 

CPV: 14213000-7 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 9.999,36€συμπ. Φ.Π.Α. 
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ 
ΠΕΝΣΕΛΗ 
 

 

A/A ΕΙΔΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

ΕΤΟΙΜΟ ΧΥΦΡΟ 

AΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 25KG 

ΔΟΦΕΙΟ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

ΤΕΜ 1.680 

  

 ΤΝΟΛΟ  

 

 

 ΦΠΑ 24% 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠ. Φ.Π.Α. 

 

 

 


