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 Ά ρθ ρο  1  
Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους προμηθειών , 

που εκτελούνται από τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις του Νόμου 
1069/80. 

 

 
 

 Ά ρθ ρο  2  
Ισχύουσες διατάξεις : 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
α. Του Ν. 1069/80 
β. Το Ν. 4412/2016 
γ. Τις διατάξεις του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

συμπληρουμένων με τους όρους της συγγραφής αυτής και των υπολοίπων 
τευχών δημοπράτησης . Επίσης ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του 
ΥΠΕΧΩΔΕ , οι εγκύκλιοι και διαταγές αυτού και οι αντίστοιχες του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και το ΠΔ 394/94 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου». 

 
 Ά ρθ ρο  3  

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας  κατά σειρά ισχύος είναι : 
1.  Η διακήρυξη δημοπρασίας 
2.  Το τιμολόγιο προσφοράς 
3.  Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
4.  Το τιμολόγιο μελέτης 
5.  Ο προϋπολογισμός μελέτης 
6.  Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
7.  Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
8.  Η τεχνικές προδιαγραφές 

 
 Ά ρθ ρο  4  

Μελέτη των συμβατικών τευχών εκτέλεσης προμήθειας . 
Η υποβολή της προσφοράς κατά τη συμμετοχή του αναδόχου στη 

δημοπρασία , αποτελεί απόδειξη ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν μελετήσει και 
έχουν λάβει γνώση των συμβατικών τευχών της μελέτης της προμήθειας , 
οποιωνδήποτε  άλλων  θεμάτων  τα  οποία  μπορούν  να  επηρεάσουν  την



προμήθεια και το κόστος της , σε  συνδυασμό  πάντα μα τους όρους της 
σύμβασης . Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει όλα τα 
συμβατικά τεύχη της προμήθειας και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα να 
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
συνθήκες και όρους . Παράλειψη ενημέρωσής του δεν τον απαλλάσσει από 
την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του με τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις . 

 

 
 

 Ά ρθ ρο  5  
Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου . 
Οι   τιμές   του   τιμολογίου   ,   αναφέρονται   σε   μονάδες   πλήρως 

περαιωμένων προμηθειών του αναδόχου . Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη προμήθεια των υλικών , καλύπτουν 
όλες τις δαπάνες του αναδόχου , έμμεσες και άμεσες , και αποτελούν πλήρη 
αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας . 

Στις τιμές αυτές εκτός της δαπάνης του προς προμήθεια υλικού 
συμπεριλαμβάνονται ακόμη : 
α. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό . 
β. Δαπάνες φορτοεκφορτώσεων μεταφορών, ζυγίσεων κ.α με κάθε μέσο από 
τον τόπο της παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου παράδοσης . 
γ. Δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των οχημάτων μεταφοράς και υλικών και 
αποζημίωσης για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά και 
αποθήκευση αυτών . 
δ. Τα έξοδα απόσβεσης , αποθήκευσης και φύλαξης . 
ε. Κάθε δαπάνη μη κατονομαζόμενη , αλλά απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας στη σχετική τιμή του τιμολογίου . Καμία 
αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων στις τιμές 
του τιμολογίου , μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό . 

 

 
 

 Ά ρθ ρο  6  
Το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της  συνολικής  προμήθειας  είναι  ένα 

(1) έτος χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσμευτικό με δυνατότητα επιμήκυνσης   
του   χρόνου   μέχρι   και το  1/4 αυτού.  

 

 
 

 Ά ρθ ρο 7  
Προθεσμίες. 

Κατά τη διεξαγωγή κάθε τμηματικής προμήθειας πρέπει να ακολουθείται ο 
όρος  των  άρθρων  2  και  3  της  Ε.Σ.Υ  η  κάθε  φορά  προσυμφωνημένη 
προθεσμία παράδοσης έπ’ ακριβώς χωρίς καμία καθυστέρηση. 

 

 
 

 Ά ρθ ρο  8  
Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου . 
1. Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση από τη μη εξάντληση του 

συμβατικού αντικειμένου.



2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισμών  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο  προσωπικό  και  τη  λήψη 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος . 

3 .Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι , τέλη , κρατήσεις και οποιεσδήποτε 
άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο που 
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής . 

Κρατήσεις λόγω φόρου προστιθέμενης αξίας ( ΦΠΑ ) επιβαρύνουν την 
προμήθεια και καταβάλλονται στον ανάδοχο με την πληρωμή του εκάστοτε 
λογαριασμού του από τον κύριο του έργου . 

 

 
 

 Ά ρθ ρο  9  
Ασφάλιση προσωπικού και τρίτων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που 

εργάζεται σε αυτόν στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . Είναι επίσης 
υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που 
ασχολείται στα εργοτάξια της προμήθειας όταν τούτο δεν υπάγεται στις περί 
ΙΚΑ διατάξεις. 

 

 
 

 Ά ρθ ρο  1 0  
Τήρηση νόμων , Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων – Ευθύνη του 

αναδόχου . 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόμων και των σχετικών 

με  την  προμήθεια  οδηγιών  της  Ε.Ε  που  εναρμονίστηκαν  στο  εσωτερικό 
δίκαιο. 

Είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει στην Επιβλέπουσα Αρχή τις 
κατά τη διάρκεια εκτέλεση της προμήθειας διαταγές και εντολές των διαφόρων 
αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα , μέτρων 
ασφαλείας ή ακόμη μέτρων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που διέπουν 
το καθεστώς παρασκευής, εμπορίας και διακίνησης   του δημοπρατούμενου 
προϊόντος. 

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση της προμήθειας , ο δε από την επίβλεψη 
έλεγχος δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης έναντι των εκ του νόμου 
επιπρόσθετων ελέγχων ποιότητας. 

 
 
 
 

 Ά ρθ ρο  11  
Μη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις 

γραπτές εντολές της επιχείρησης , θα έχει σαν συνέπεια την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 4412/2016 . 

 
 
 
 

 Ά ρθ ρο  1 2  
Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από επιτροπή που ορίζεται 

από το Δ.Σ. της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά της κάθε



παρτίδας   με το Εθνικό  ή  διεθνές  πρότυπο  ελέγχου ποιότητας (ISO, DIN, 
CE) της εταιρείας παραγωγής του υλικού. 

 
Συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής  -εις τριπλούν τουλάχιστον- το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 . 

 

Ναύπλιο,  28   /  09   /2020 

Συντάχθηκε                                                                   Θεωρήθηκε 
 

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.          Ο Διευθυντής 


