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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
 
 
 

Κ.Α.: 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Προμήθεια εορταστικού στολισμού   
 
 
 
15.7135.12 
 
 
 
56.000,00 € 

 
 

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 
συγκεκριμένα για την νότια παραλία στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου (από το ύψος της Π.Ε. 
Καστοριάς) και Ορεστιάδος σε όλο το μήκος της καθώς και στην βόρεια παραλία, στην 
Λεωφόρο Νίκης (από την συμβολή με την οδό Αντίοχου μέχρι την συμβολή με την οδό 
Τσιατσιαπά).  
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ 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.  

 



 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                            Σελίδα 2 από 4 
 

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. 
Η κάθε κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν δήλωση 
συμμόρφωσης CE, να είναι κατασκευασμένα βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών , θα πρέπει να 
συνοδεύονται από : 

1) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με 
τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση  

 EN 60598-1:2015(IEC 60598-1:2014) 

 EN 60598-2-20:2015 (IEC 60598-2-20:2014) 

 EN 60598-2-21:2015 (IEC 60598-2-21:2014) 
από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών.  
 

      2) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που 
σχετίζονται 
           με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC 

 (EN 55015:2013+A1:2015, (CISPR 15:2013+IS1:2013+IS2:2013+A1:2015) 

 ΕΝ 61547:2009 (IEC 61547:2009) 

 EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013) 

 EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014) 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής: 

 Σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων και 

 Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 
Για το τρέχον έτος ήτοι το 2018, όπως ορίζεται στο Ν2939/01 όπως ισχύει, στους Ν3854/10, 
Ν.4042/12, ΚΥΑ 23615/51/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. 
 

Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους 
επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι  καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών 
εταιρειών.  
   
 

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. 
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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 των σαράντα πέντε (45) ημερών 
από την επόμενη από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

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. Μπορεί να δοθεί παράταση παράδοσης των υλικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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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, 19 - 9 -2017 Καστοριά, 19 - 9 -2017 Καστοριά, 19  - 9 -2017 

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 Α’ β      Αγρον. Τοπογ. Μηχανικός  Msc με Α’ β 

 


