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Προμήθεια σκυροδέματος για τις
ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ)

Π: 22 /2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
-------------------

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος
για τις ανάγκες του Δήμου ».
Άρθρο 2ο
-----------Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές – Τιμολόγιο μελετης
4. Ενδεικτικό προϋπολογισμό
5. Προϋπολογισμό προσφοράς.

Άρθρο 3ο
-----------Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις
του Ν.4412/2016 άρθρο 118, του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας). Η σχετική
πίστωση έχει εγγραφεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017
με Κ.Α. 30-7323.126

Άρθρο 4ο
-----------Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος,
υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών για
την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 5ο
-----------Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται
έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από τον Ν.4412/2016 .
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της
προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα
καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων.
Άρθρο 6ο
-----------Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο
ποιότητας και προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο
Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στον προμηθευτή ο
οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί .
Άρθρο 7ο
----------Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την
μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών στο Δήμο Σαλαμίνος στις ποσότητες
που θα καλύψουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο προμηθευτής δε μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών
επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να
επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι την παράδοση των ειδών.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα
ποσότητα με άλλη, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά, που τυχόν έχει προκληθεί από την παραπάνω
αιτία. Σε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο
και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθεματική ζημιά.

Άρθρο 8ο
-----------Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες
κρατήσεις καθώς και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων .
Άρθρο 9ο
----------Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία απευθείας
ανάθεσης, πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:



Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τελευταίου εξαμήνου,


καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε κανέναν από
τους λόγους αποκλεισμού όπως αναφέρεται στο Ν.4412/2016 άρθρο 73.
Η πληρωμή θα γίνεται όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016 .

Αρθρο 10 Σύναψη σύμβασης
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που
συντάσσεται, κοινοποιείται και εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.
4412/2016 και στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης, και στον καθοριζόμενο σε
αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
Με την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα,
το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν
ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την
υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι το τέλος του έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των
προσφερόμενων υλικών.
Η προμήθεια θα παραδοθεί αρχικά ύστερα από αίτηση του Αναδόχου στην
Αποθήκη του Δήμου για τον ποιοτικό έλεγχο των υπό προμήθεια υλικών. Η
παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 206 έως 215 και 221 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Κατά
τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποιοτικός και ποσοτικός

έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί
και ο προμηθευτής.
Ο διαδικασία του ποιοτικού έλεγχου γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
Έπειτα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί :
α) να παραλάβει το υλικό
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές τις σύμβασης
γ) να απορρίψει το υλικό
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους τις
σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι
κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται.
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί
την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμή.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία
του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τι
υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια και εκδίδεται
προ τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο
το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στο βιβλίο της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου , ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή και των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνο, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκεινται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
α)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
β)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ)
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των
παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
δ)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται
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.
ε)
Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
 Εάν ο Ανάδοχος κυρηχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
203 του Ν. 4412/2016



Εάν το υλικό παραδοθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του
Ν. 4412/2016



Εάν κατά την παραλαβή του υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν
τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών

και σχεδιαγραμμάτων και προκύψουν εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι από
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 208 του Ν.
4412/2016

1.1 Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.

Άρθρο 11ο
---------------------

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει, με Συνοπτικό Διαγωνισμό με
κρητίριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή .
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 27 /06 /2017
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Σ.

Σαλαμίνα 26 /06 /2017
Ο Συντάξας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
Τοπ/φος – Μηχ/κός (ΠΕ6)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πολ/κός – Μηχ/κός Τ.Ε.

