
 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                            Σελίδα 1 από 3 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Δνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
Σμιμα Η/Μ Ζργων , ςθμ/ςθσ 
& εγκατ/ςεων 
Πλθρ. : Α. Παςςαλισ  
Tθλ : 24673-51647 
fax : 24673-51608 
E-mail: 
passalistasos@gmail.com 
ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΣΗ : 49/2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

 
 
 

Κ.Α.: 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 

Προμήθεια επιβατικοφ αυτοκινήτου   

 
 
 
30.7132.04 
 
 
 
15.000,00 € 

 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
 

Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια ενόσ (1) καινοφργιου επιβατικοφ 

αυτοκινιτου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Καςτοριάσ. 

Η προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. (ΠΡΩΗΝ ΑΣΑ) 
 

Άρθρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ιςχφουν:  
1. N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
2. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ. 
3. Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 14708/2016) « Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και  

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 
 

Άρθρο 3ο 

υμβατικά τεφχη 
 υμβατικά τεφχθ αυτισ τθσ προμικειασ, κατά ςειρά ιςχφοσ, ορίηονται: 

1.       Η ςφμβαςθ μεταξφ κυρίου τθσ προμικειασ και του αναδόχου.  
2. Η απόφαςθ τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ. 
3. Σο ζντυπο Προςφοράσ όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί από τον ανάδοχο. 
4. Η υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
5. Η τεχνικι ζκκεςθ – ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ τθσ προμικειασ. 
6. Οι οριηόμενεσ και ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

 
Άρθρο 4ο 

Διαγωνιςμόσ 
Η διαδικαςία για τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι απ’ ευκείασ ανάκεςθ με ςφραγιςμζνεσ 
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προςφορζσ και με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι, ςτο ςφνολο του προχπολογιςμοφ. Μζςα ςτο 
φάκελο τθσ προςφοράσ κα ςυμπεριλθφκεί ο πίνακασ εναρμόνιςθσ τθσ προςφοράσ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα τεχνικά φυλλάδια των προςφερόμενων προϊόντων. 
 

Άρθρο 5ο 

Προςφορζσ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ενςφράγιςτεσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

 
Άρθρο 6ο 

φμβαςη 
Μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε 
οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του να 
υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 α. Παραδόκθκαν οι ποςότθτεσ των ειδϊν ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν πρόςκλθςθ. 
 β. Παραλιφκθκαν οι ποςότθτεσ των ειδϊν οριςτικά. 
 γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
 δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από 
τθ ςφμβαςθ. 
 

Άρθρο 7ο 

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ των όρων τησ ςφμβαςησ 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ δεν υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και καλισ λειτουργίασ.  
. 

Άρθρο 8ο  
Αυτοενημζρωςη του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κεωρείται ότι ζχει εξετάςει τουσ χϊρουσ, εγκαταςτάςεισ, τισ κακοριςμζνεσ 
απαιτιςεισ και τουσ παρόντεσ όρουσ. 
Δεν κα επιτραπεί οποιαδιποτε αξίωςθ από τον ανάδοχο για πρόςκετθ πλθρωμι ι χρονικι 
παράταςθ που κα οφείλεται ςε παρερμθνεία οποιουδιποτε κζματοσ αναφερόμενου ςτουσ 
χϊρουσ, τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ ι τουσ όρουσ, κζμα για το οποίο κα μποροφςε ο 
ανάδοχοσ να ενθμερωκεί πραγματοποιϊντασ επίςκεψθ ςτουσ χϊρουσ, προςφεφγοντασ ςτισ 
υπθρεςίεσ του Διμου ι χρθςιμοποιϊντασ οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο για τθν περίπτωςθ 
μζςο. 

 
Άρθρο 9ο  

Χρόνοσ παράδοςησ 
Η παράδοςθ του επιβατικοφ αυτοκινιτου κα γίνει μζςα ςτο χρόνο παράδοςθσ που ορίηεται 
ςτθ προςφορά του αναδόχου προμθκευτι και ο οποίοσ δεν κα είναι μεγαλφτεροσ από εκατόν 
είκοςι θμζρεσ (120) από τθν επόμενθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Άρθρο 10ο  
Παραλαβή 
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Η παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν επιτροπι τθσ παραγράφου 11β 
του άρκρου 221. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και 
ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παρουςιαςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ και ςτο άρκρο 208 Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 11ο  

Κυρώςεισ για εκπρόθεςμη παράδοςη 
Η παράδοςθ των ποςοτιτων κα γίνεται ςτον Διμο ςφμφωνα με τθν υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ 
και εντόσ του οριηόμενου χρόνου παράδοςθσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. αν θμζρα 
παράδοςθσ κεωρείται θ θμζρα που κα προςκομιςκοφν τα είδθ ςε χϊρο κακοριςμζνο από τθν 
υπθρεςία και με ευκφνθ μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ από τον προμθκευτι.   
ε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ του αναδόχου ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 12ο  

Σρόποσ πληρωμήσ 
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα γίνεται φςτερα από προςκόμιςθ των τιμολογίων και των 
αποδεικτικϊν εξοφλιςεωσ όλων των κρατιςεων και υποχρεϊςεων του προμθκευτοφ και αφοφ 
προθγθκεί θ παραλαβι του από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν. 4412/2016, μετά 
τθν παραλαβι των ειδϊν. Δεν προβλζπεται χοριγθςθ προκαταβολισ. Σα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται  για τθν πλθρωμι αναφζρονται επίςθσ ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 13ο  
Ζξοδα, κρατήςεισ, ειςφορζσ 

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με κάκε είδουσ νόμιμεσ κρατιςεισ και φόρουσ. Ο Διμοσ Καςτοριάσ 
επιβαρφνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμθκευτισ αναγράφει ςτθν προςφορά του ότι 
επιβαρφνονται τα προσ προμικεια είδθ και τα ζξοδα των πινακίδων.  
 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Καςτοριά, 06-10-2016 Καςτοριά, 06-10-2016 Καςτοριά, 06-10-2016 

Ο υντάκτησ Ο Πρ/νοσ Σμήματοσ Η/Μ 
΄Εργων Ο Πρ/νοσ Δ/νςησ  Σ.Τ. 

   

   

Αναςτάςιοσ Παςςαλισ  Κοςμάσ Σουμπίδθσ Ανδρζασ Μόκκασ 

Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Γ’β Αγρον. Σοπογ. Μθχανικόσ  Msc με Β’ β 
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