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Κ.Α.: 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Προμήθεια εορταστικού στολισμού   
 
 
 
20.6691.01 
 
 
 
8.000,00 € 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια εορταστικού στολισμού, τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Καστοριάς και 

των Δημοτικών ενοτήτων και οικισμών του Δήμου Καστοριάς, σε δρόμους και πλατείες, στα 

δίκτυα του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου μας. 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. 
 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:  
1. N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
2. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 
3. Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 14708/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 
 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά τεύχη 
 Συμβατικά τεύχη αυτής της προμήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται: 

1.       Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της προμήθειας και του αναδόχου.  
2. Η απόφαση της ανάθεσης της προμήθειας. 
3. Το έντυπο Προσφοράς όπως έχει συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
5. Η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης της προμήθειας. 
6. Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Άρθρο 4ο 

Διαγωνισμός 
Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του προϋπολογισμού. Μέσα στο 
φάκελο της προσφοράς θα συμπεριληφθεί ο πίνακας εναρμόνισης της προσφοράς με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων. 
 

Άρθρο 5ο 

Προσφορές 
Οι προσφορές υποβάλλονται ενσφράγιστες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση. 

 
Άρθρο 6ο 

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 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 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
Ο ανάδοχος της προμήθειας δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και καλής λειτουργίας.  
. 

Άρθρο 8ο  
Αυτοενημέρωση του αναδόχου 

Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τους χώρους, εγκαταστάσεις, τις καθορισμένες 
απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. 
Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική 
παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στους 
χώρους, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέμα για το οποίο θα μπορούσε ο 
ανάδοχος να ενημερωθεί πραγματοποιώντας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στις 
υπηρεσίες του Δήμου ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση 
μέσο. 

 
Άρθρο 9ο  

Χρόνος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζεται στη προσφορά του 
αναδόχου προμηθευτή και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος του ενός (1) μηνός από την 
επόμενη από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Άρθρο 10ο  
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 11ο  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται στον Δήμο 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.   
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 12ο  

Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και των 
αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού και αφού 
προηγηθεί η παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή. 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, μετά 
την παραλαβή των ειδών. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται  για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 13ο  
Έξοδα, κρατήσεις, εισφορές 

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

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Καστοριά, 12-9-2016 Καστοριά, 12-9-2016 Καστοριά, 12-9-2016 

Ο Συντάκτης Ο Πρ/νος Τμήματος Η/Μ 
΄Εργων Ο Πρ/νος Δ/νσης  Τ.Υ. 

   

   

Κων/νος Τσέλας  Κοσμάς Τουμπίδης Ανδρέας Μόκκας 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Γ’ β Αγρον. Τοπογ. Μηχανικός  Msc με Β’ β 
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