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Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην "ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

 
I. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
II. Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
III. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
 
 

Άρθρο 3ο 
Συµβατικά τεύχη 

 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
I. Η σύµβαση µεταξύ κυρίου της προµήθειας και του αναδόχου. 
II. Η απόφαση της ανάθεσης της προµήθειας.  
III. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
IV. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Έκθεση 
V. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
VI. Η Τεχνική και η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά 

και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν µε την προσφορά. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 
Η διαδικασία, για την σύναψη της σύµβασης, θα είναι η απ’ ευθείας ανάθεση µετά από 
συλλογή σφραγισµένων προσφορών και µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα, από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει  της συνολικής τιµής, αφού ελεγχθεί 
και είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση Αντιδηµάρχου. 



  

 
Άρθρο 5ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύµβαση 
 

Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε 
ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Η σύµβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται 
και απο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, όπως οριζεται στο Ν. 4412/2016. 
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 
πρόσκληση. 
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά. 
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 αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 
από τη σύµβαση.  

 
Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

∆εν απαιτούνται εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της προµήθειας, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

 
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται στον ∆ήµο, σύµφωνα µε την υπόδειξη της 
υπηρεσίας και εντός του οριζόµενου χρόνου παράδοσης από την υπογραφή της 
σύµβασης. Σαν ηµέρα παράδοσης θεωρείται η ηµέρα που θα προσκοµισθούν τα είδη σε 
χώρο καθορισµένο από την υπηρεσία και µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης από τον 
προµηθευτή. 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας, ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις καθε είδους υποχρεώσεις του, 
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8ο 
Παραλαβή 

 
Η παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 
11β του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός 
και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παρουσιαστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016  
 

Άρθρο 9ο 
Τρόπος πληρωµής 

 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από προσκόµιση των τιµολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την 
αρµόδια Επιτροπή. 
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016. 

 
 
 
 



  

Άρθρο 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους. Ο ∆ήµος 
επιβαρύνεται µόνο µε τον Φ.Π.Α. που ο προµηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι 
επιβαρύνονται τα προς προµήθεια είδη. 
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ηράκλειο 11/12/2016 
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