
1 

 

 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  
 ΔΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2020 

 (Σχετ. 1/2020) 
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ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της μελέτης 

        Προκειμένου ο νέος Δήμος Σερβίων να καλύψει ανάγκες τόσο της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όσο και της Δνσης Υποστήριξης 

Καθημερινότητας, όπως καθαριότητα, καθαρισμού ερεισμάτων οδών και κοινοχρήστων 

χώρων από χλοοβλάστηση και γενικότερα θεμάτων  πολιτικής προστασίας απαιτείται 

να ενισχύσει τον στόλο των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού.  

Με την παρούσα μελέτη και για τη βελτίωση της καθαριότητας των κοινόχρηστων 

χώρων, γηπέδων και της παράπλευρης βλάστησης των δημοτικών οδών θα 

προβλεφθούν δύο (2) μικροί γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), 38 PS με πρόσθετο 

εξοπλισμό υδραυλικών καταστροφέων. Με την παραπάνω προμήθεια θα αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα των καθαρισμών και η  ευελιξία της διαχείρισης του Προσωπικού. 

 

Το προμηθευόμενα είδη έχουν  όπως παρακάτω: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

1 

 

Μικρός Γεωργικός 

Eλκυστήρας 38hp 

 16700000-2 2 17.500,00 35.000,00 € 

2 

Υδραυλικός Καταστροφέας 

 16310000-1 2 3.500,00 7.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 42.000,00€ 

 

         

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνεται για την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής λαμβάνοντας υπόψη τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

       Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στα 42.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία 

συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

       Η παρούσα προμήθεια θα εκτελεστεί στα πλαίσια  του προγράμματος  

΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

30292/19-4-2019 απόφαση (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των Δήμων της 

χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». 

                  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει , επί ποινή αποκλεισμού, για την 

έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προμήθεια 

οχήματα/μηχανήματα έργου ή μηχανολογικός εξοπλισμός θα παραδοθούν στον Δήμο 

έτοιμα προς κυκλοφορία και χρήση. Στην προσφορά των αναδόχων θα 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη 

χρήσης κλπ. Η παράδοση των οχημάτων/μηχανημάτων θα λάβει χώρα στο 

Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερβίων, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 
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        Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την 

ανάρτηση σε εμφανές σημείο των υπό προμήθεια ελκυστήρων και των υδραυλικών 

καταστροφέων πινακίδα, οι προδιαγραφές της οποίας περιγράφονται στο τεύχος των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία θα καταδεικνύει την χρηματοδότηση του οχήματος 

από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Τα τρακτέρ με τον επιπρόσθετο εξοπλισμό, πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήματα / 

μηχανισμούς / διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), 

διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των 

εργασιών / χειρισμών από τους εργάτες του Δήμου και από τους τεχνικούς 

συντήρησης και επισκευών. 

        Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από ολική εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον Δεκαοκτώ (18) μηνών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων 

ή/και ωρών λειτουργίας, από την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής, καθώς επίσης και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του 

κατασκευαστή, κατά προτίμηση στην Ελληνική(τόσο των οχημάτων όσο και 

τυχόν συνοδευτικού εξοπλισμού). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για 

την κάλυψη των οχημάτων/μηχανημάτων σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως κατά 

προτίμηση τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης (γνήσια ή 

εφάμιλλα).  

Με την παράδοση των οχημάτων/μηχανημάτων ή άλλου εξοπλισμού, µε 

ποινή να µην γίνει η παραλαβή του, θα κατατεθεί η έγκριση τύπου του οχήματος 

που εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο. 

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στον Δήμο, µε πρόσφατης κυκλοφορίας 

ελαστικά επίσωτρα (όχι αναγομωμένα-κατασκευής εντός έτους)  έτοιμα προς 

κυκλοφορία.  

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις 

κάτωθι  ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΤΕΥΔ που θα   

υποβάλει στην προσφορά του:  

 

         Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 



4 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις 

                 Α. Οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016), όπως τροποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α/05-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

13. Την με αριθμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017, τ.Β 1924)Απόφασης 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και 
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

14. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις."  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Συμβατικά στοιχεία  

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α.   Η διακήρυξη μετά των παραρτημάτων  

β.   Η Τεχνική Έκθεση 

γ.   Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων-Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

δ.   Η  Γενική Συγγραφή  των Υποχρεώσεων 

ε.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί εξ΄ολοκλήρου 

από το ΥΠΕΣ μέσω του Προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ ΄΄ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφαση 

(ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ», για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων όπως 

προσδιορίζονται στην ΥΑ 4748/20-2-2018. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προμηθευόμενων ειδών φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα 

            

Α/

Α ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

    ( €) 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     

(€) 
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Μικρός Γεωργικός 

Eλκυστήρας 38hp 

 16700000-2 2 

14.112,9

0 28.225,80  

6 

Υδραυλικός Καταστροφέας 

 16310000-1 2 2.822,58   5.645,16  

ΣΥΝΟΛΟ  33.870,96 

ΦΠΑ (24%)    8.129,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  42.000,00 

 

        .  

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία συνοπτικού 

διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. και η εκτέλεση της προμήθειας θα 

γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 – Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία της ειδικής πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην παραπάνω προθεσμία που 

ορίστηκε για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτή. 

Η σύμβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας.  

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
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 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 Εκδοθούν και κατατεθούν οι σχετικές άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας 

προκειμένου να παραδοθούν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου και να είναι έτοιμα 

προς χρήση 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Εγγυήσεις 

 

6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε  ποσοστό ένα τοις εκατό (2%) επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας τιμής(εκτός του Φ.Π.Α.) 

 

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγύηση συμμετοχής του ανακηρυχθέντος ανάδοχου αντικαθίσταται κατά την 

υπογραφή της σύμβασης δια της προσκόμισης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται 

σε ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού εκτός ΦΠΑ και θα ισχύει τρεις (3) μήνες 

επιπλέον του συμβατικού χρόνου.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 

τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 

Οι εγγυήσεις γενικότερα εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την 

νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη 

μετάφρασή τους εις την Ελληνική.  Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 

της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Χρόνος Εγγύησης  

 

Ο ανάδοχος εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει 

θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας κατασκευής και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών (Οχήματα, 

μηχανήματα έργου ή μηχανολογικός εξοπλισμός) θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από 

την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής τους και θα καλύπτει χωρίς καμιά επιπλέον 
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επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση βλάβης ή φθοράς ή αστοχίας συμβεί 

μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου 

προμηθευόμενο είδος ή τμήμα αυτού (ανταλλακτικό- εξάρτημα κ.λ.π.) το οποίο 

παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα 

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού 

και αποστολής  του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Χρόνος παράδοσης  

 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται  90 ημερολογιακές ηµέρες, µετά την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Τυχόν παράταση του χρόνου παράδοσης 

δύναται να είναι χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του 4412/16, (Άρθ. 206 παρ.1γ). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των Μηχανημάτων Έργου, μπορεί να παρατείνεται 

εφόσον έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 

είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετικό αίτημα και σύμφωνη 

γνώμη του προμηθευτή (όπου θα αναγράφονται με τεκμηριωμένο τρόπο οι λόγοι της 

παράτασης), τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Τιμή Προσφοράς 

 

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή 

είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Θα πρέπει να αναφέρεται ο ΦΠΑ στον 

οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή – Ποιότητα -Τρόπος πληρωμής 

 

Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών, θα γίνεται με δαπάνη του 

προμηθευτή, όπου θα λάβει χώρα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (Παλιό Στρατόπεδο 
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Δ.Ε Σερβίων) και η παράδοση θα ολοκληρωθεί στο σύνολο της μετά από συνεννόηση 

με την Υπηρεσία, σύμφωνα µε όσα καθορίζονται στα άρθρα 208 & 221 του Ν. 4412/16. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού 

µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια μηχανημάτων, οχημώρν , 

μηχανολογικού εξοπλισμού, την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων 

κυκλοφορίας, έτσι ώστε αυτά να είναι έτοιμα προς χρήση, εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 

καταλληλότητα τους και τέλεση όλων των διεργασιών και έκδοση όλων των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για την νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος και την 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφαση (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των 

Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». 

Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων γίνεται μετά από: 

Α) την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια μηχανημάτων,  

Β) την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή,  

Γ) την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 

Δ) την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας, 

Ε) την εκπαιδεύση των εργατών και χειριστών του Δήμου για το χειρισμό και την 

συντήρηση του οχήματος και του συνοδευτικού εξοπλισμού και θα κατατεθεί 

αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

Ζ) την ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών (18 μήνες)  

χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων  ή/και ωρών λειτουργίας, καθώς και από τα 

απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, κατά προτίμηση στην Ελληνική 

Η) την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (όταν αυτή απαιτείται).  

Θ) την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης της επιχορήγησης με την 

υποβολή των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής 

Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.  

ΑΡΘΡΟ 11 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
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κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν. 

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας και ο ανάδοχος δε 

συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί  να κηρυχθεί έκπτωτος, 

κατά τα νόμιμα.  

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα 

βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 

δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής 

καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου µε 

συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών παράδοσης ή των νόμιμων παρατάσεων  

επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ύστερα από 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

του Ν4412/2016 και όπως αυτός τροποποιήθηκε ή ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - Φόροι-τέλη κλπ 

 

Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη 

συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

σύμφωνα με τον Ν.4013/11 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για τις 

ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Δήμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13-Αθέτηση όρων συμφωνίας 
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Η από μέρους του Αναδόχου αθέτηση όρου της διακήρυξης, των συνοδευτικών τευχών 

της μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης  ή μη πλήρης συμμόρφωση προς τους 

όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις όπως 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14- Σταθερότητα Τιμών 

  

 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15-Ανωτέρα Βία 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος της Προμήθειας επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας 

φέρει το βάρος της απόδειξής του. Το παραπάνω δικαίωμα εξαφανίζεται εάν δεν 

αναφερθεί εγγράφως το γεγονός και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα πραγματικά περιστατικά που 

τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία να εκτελέσει τη σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους της. 

 

 

          

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Ο 
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