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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2020

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

(Σχετ. 1/2020)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:64.7131.01

ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο της µελέτης
Προκειµένου ο ∆ήµος Σερβίων να καλύψει ανάγκες τόσο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όσο και της ∆/νσης 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:
ΤΙΜΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΤΕΜ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1

2

Μικρός Γεωργικός
Eλκυστήρας 38hp
Υδραυλικός
Καταστροφέας

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ(€)

16700000-2

2

17.500,00

35.000,00 €

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
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προδιαγραφές της µελέτης.
Η

συγκεκριµένη

προµήθεια

έχει

προϋπολογιστεί

στις

42.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24% και θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία
συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Η

παρούσα

προµήθεια

θα

εκτελεστεί

στα

πλαίσια

του

προγράµµατος

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» από το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα µε την υπ. αριθ.
30292/19-4-2019 απόφαση (Α∆Α:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των ∆ήµων 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 ∆ήµο
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 ∆ήµου Σερβίων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
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 «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 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 ∆ήµου 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 ∆εκαοκτώ (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

3

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 ∆ήµο, 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 ΤΕΥ∆
που θα υποβάλει στην προσφορά του:
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Α. Οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης

-

Πρόγραµµα

Καλλικράτης»

(ΦΕΚ

87/Α/07-06-2010),όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο 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. Ο Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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. Οι διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2603-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Ο 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.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/0508-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
13. Η µε αριθµό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017, τ.Β 1924) Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
14. Ο N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 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 ΦΟ∆ΣΑ - 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
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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 «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» από το Υπουργείο Εσωτερικών
σύµφωνα µε την υπ. αριθ.. 30292/19-4-2019 απόφαση (Α∆Α:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)
«Επιχορήγηση των ∆ήµων 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

1

2

ΕΙ∆ΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μικρός Γεωργικός
Eλκυστήρας 38hp
Υδραυλικός
Καταστροφέας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

16700000-2

2

14.112,90

28.225,80

16310000-1

2

2.822,58

5.645,16

CPV

ΣΥΝΟΛΟ

33.870,96

ΦΠΑ (24%)

8.129,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42.000,00

. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισµού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει
µε βάση τους όρους της ∆ιακήρυξης 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 θα κατακυρωθεί 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.
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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.

•

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 ∆ήµου και να είναι έτοιµα
προς χρήση

ΑΡΘΡΟ 6 – Εγγυήσεις
6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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
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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
επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση βλάβης ή φθοράς ή αστοχίας συµβεί µη
οφειλόµενης σε κακό χειρισµό.
Ο ∆ήµος 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 ∆ήµου
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.
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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 ∆ήµου (Παλιό Στρατόπεδο ∆.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, οχηµάτων,
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 (Α∆Α:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των
∆ήµων 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
∆) την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας,
Ε) την εκπαίδευση των εργατών και χειριστών του ∆ήµου 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
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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
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 ∆ήµου 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το ∆ήµο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.

10

ΑΡΘΡΟ 13-Αθέτηση όρων συµφωνίας
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 ∆ήµο 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.
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