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Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5044 

ΠΟΣΟ                                   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ                        

(Xωρίς Φ.Π.Α.) 

463.580€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-

2013 , άξονας 7 « Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής στην Περιφέ-

ρεια Κρήτης »  
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Στη Σητεία  σήμερα την 17/9/2015, οι υπογράφοντες : 

α) Πατεράκης Θεόδωρος , Δήμαρχος Σητείας  και  

β) Κοτζαμάνης Νικόλαος  του Ιωάννη   κάτοικος  Κηφισιάς, οδός Χαρ. Τρικούπη 93 κάτοχος του υπ’ 

Αρ. Χ678924 Δελτίου Ταυτότητας ΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ που υπογράφει ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας 

ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ εκπροσώπησης 3974/02-07-2013, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία  

αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Την 13-03-2015 διενεργήθηκε Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής  διαγωνισμός με βάση την 

διακήρυξη 164/2015  του Δήμου Σητείας, για την ανάδειξη προμηθευτή.  

Με την υπ’ αριθμό 134/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Σητείας ( όπως 

αυτή εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμό 871/2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ) 

εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιμολογιακή αξία και θα επιβαρύνει   το Δήμο Σητείας. 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την 

προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, 

τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων και λαμβάνει υπ’ όψη της τις 

αποφάσεις που ακολουθούν : 

1. Την  υπ’ αριθμ. 11389/3/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 185/Β/23-3-93) 

2. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων » 

4. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων 
5. Του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6.    Του Ν.2362/95 (δηµόσιο λογιστικό – προµήθεια υπηρεσιών) 
7. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
8. Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 

ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 
13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

9. Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

10. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

11. Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

12. Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ’ παραγράφου του. 
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13. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων Συµβάσεων -
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

14. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων». 

15. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο -βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

16. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

17.    Του Ν.2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 665/89 ΕΟΚ» 

18. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

20. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
21. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2450/2014(Α/74/2014)  
22. Της Υπουργικής Απόφασης Π1 / 2622 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 3435 Β’ / 31-12-2013) «Εξαίρεση 

από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι          31-12-2014 των 
Προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά προγράµµατα ( 
ΕΣΠΑ )».\ 

23.  Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107 Α’ ), του Ν. 2238/94 άρθρο 5. 
24. Την µε αρ. πρωτ. 3686 / 9-8-2010 Απόφαση του Γ. Γ της Περιφέρειας Κρήτης για την 

έγκριση του Ο.Σ.Α.Α. µε τίτλο « Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α.) 
Περιοχής Ξεροκαµάρες » 

25. Την µε αριθ. πρωτ. 4854 / 17-9-2012 (Α∆Α:Β4ΘΞ7ΛΚ-729) Απόφαση ένταξης της πράξης 
µε κωδικό MIS 383465 στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013. 

26. Την µε αρ.20/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σητείας 
27.  Την υπ’ αριθµό 173/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σητείας µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού. 
28.  Την υπ’ αριθµό  441/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας µε 

την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το 2015 και την 067/2015 απόφαση του ∆.Σ περί στελέχωσης της 
επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού µε δύο πλέον δύο δηµοτικούς υπαλλήλους 
ειδικότητας ανάλογης της φύσης της προµήθειας. 

29. Την µε αριθµ. 352/2014 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές  

30. Την µε αριθµ. 4/2015 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας µε την 
οποία  καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

31. Την µε αριθµ.134/2015 µε υπ΄αριθµόν 871/2015 εγκριτική απόφαση της οικονοµικής περί 
έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 

 

Α 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

1) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ( 77 ) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ PANELS  

2) ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ( 42 ) ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ   

PANEL  

3) ΕΞΗΝΤΑ ( 60 ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Κ-17 ΤΥΠΟΥ Ι 

4) ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ( 42 ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ Ρ-54 ΤΥΠΟΥ Ι  

5) ΕΚΑΤΟ ( 100 ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ  

6) ΕΙΚΟΣΙ ( 20 ) ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΑ 

7) ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

8) ΕΞΗΝΤΑ ( 60 ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ  

9) ΕΞΗΝΤΑ (60) ΠΑΓΚΑΚΙΑ  

 

   

Οι τιμές μονάδος των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνουν την παράδοση και εγκατάσταση τους 

με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή στην υπό ανάπλαση περιοχή του Δήμου Σητείας ( σύμφωνα 

πάντα με τις υποδείξεις  των αρμοδίων υπαλλήλων ) .  

Η τιμή μονάδος θα επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις που αναλογούν 

περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές . 

 

  ΤΙΜΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ         77ΤΕΜ Χ 3.800,00€         =292.600,00€  

  ΤΙΜΗ  ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ                42ΤΕΜ Χ    850,00€         =35.700,00€  

  ΤΙΜΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ                                42ΤΕΜ Χ      40,00€               =1.680,00€ 

  ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ                  60ΤΕΜ Χ      40,00€                =2.400,00€ 

  ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ                     100ΤΕΜ Χ    182,00€                =18.200,00€ 

  ΤΙΜΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΩΝ                                            20ΤΕΜ Χ    310,00€                =6.200,00€ 

  ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ                                     600ΤΕΜ Χ     100,00€              = 60.000,00€      

   ΤΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ                                  60ΤΕΜ Χ      180,00€               =10.800,00€ 

  ΠΑΓΚΑΚΙΑ                                                                        60ΤΕΜ Χ       600,00€              = 36.000,00€ 

 

                                            ΦΠΑ (23%)                                                 =106.623,40€ 

 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΜΕ Φ.Π.Α                                               =570.203,40€ 

                                                                                                                                                                                    

Αναλυτικότερη περιγραφή των ανωτέρω μοντέλων υπάρχει στην Οικονομικοτεχνική προσφορά της 

εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της μέχρι και τη λήξη του χρόνου καλής λειτουργίας 

του εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή είναι αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή απόδοση του 

εξοπλισμού, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη χρήση του. Σε περίπτωση που κατά τη χρήση του 

εξοπλισμού παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, ο Δήμος 

Σητείας επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να 

καταθέσει και τα prospectuς των κατασκευαστικών οίκων όλων των ειδών του εξοπλισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε συγκεκριμένους χώρους της υπό ανάπλαση περιοχής του Δήμου 

Σητείας οι οποίοι θα υποδειχθούν στην προμηθεύτρια εταιρεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους 

του Δήμου. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένο και σε πλήρη  

λειτουργία έως τις 31/12/2015.Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου (αποπληρωμή) 

πρέπει να έχει συντελεστεί έως 31/12/2015.  

2. Ενδιάμεσες παραλαβές (τμηματικές παραλαβές, ή παραλαβές ειδών ή τμημάτων του έργου).  Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, την ολοκλήρωση 

κάθε είδους χωριστά όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Η Επιτροπή 

Παραλαβής προβαίνει τμηματικά στην παραλαβή τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν 

παρατηρήσεις η επιτροπή συντάσσει άμεσα το σχετικό πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής.  

3. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος . 

4. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής την δήλωση 

συμμόρφωσης ( CE ) με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κάθε είδος εξοπλισμού. 

Επίσης οφείλει να επισυνάψει τα πιστοποιητικά ISO του οίκου που κατασκεύασε το κάθε είδος. 

5. Θα παραδώσει operation manuals στα ελληνικά και θα γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών.  

6. Θα παραδώσει κατάλογο με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την 

περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του εξοπλισμού κάθε 

είδους. 

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει τυχόν 

απορριφθέν είδος της παρούσας σύμβασης κατά το στάδιο της παραλαβής, θα εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του για 

χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) ετών και αφορά το σύνολο του εξοπλισμού . Ο Προμηθευτής με δική του 
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μέριμνα και δαπάνη να προβεί στη ρύθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω 

κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται δωρεάν και με ευθύνη και μέριμνα του 

Προμηθευτή, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση 

των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό. 

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα), θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής 

του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

Παρέχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Μέσα σ’ 

αυτό το χρόνο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει όλες τις  αναβαθμίσεις, βελτιώσεις 

και μετατροπές που θα εκδοθούν από τον κατασκευαστή για το σύστημα, όσον αφορά το software 

αλλά και το hardware. 

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του 

εξοπλισμού για δέκα (10) χρόνια  (εγγύηση και συμβόλαιο συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης με 

ανταλλακτικά).  

Το παραπάνω προσφερόμενο συμβόλαιο συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Δήμου Σητείας 

να τεθεί σε εφαρμογή ή όχι. 

Η αξία της συντήρησης του εξοπλισμού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας. 

ΑΡΘΡΟ  6ο  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 

κατέθεσε την υπ΄αριθμόν 1680518/09/09/2015 εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 23.180,00€ το οποίο 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατέθηκε πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το 

τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% 

υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.                                    

  

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών (ολόκληρη ή μερική) από τις αρμόδιες επιτροπές  του Δήμου Σητείας, με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν όσα αναφέρονται  στο άρθρο 

35 του Κ.Π.Δ. ( Π.Δ. 118 / 2007 )  
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. Κατά την πληρωμή 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προμηθευτή να 

εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε 

απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι 

Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. 

Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει εκχώρηση των τιμολογίων του και εκδοθεί 

ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των 

τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης 

απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η 

μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.            

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Δήμο Σητείας κάθε αλλαγή που αφορά 

την κατοικία του και την έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί ( διεύθυνση,  τηλέφωνο, fax, κ.λ.π. ) . 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα 

παραλάβει ( με δικές του δαπάνες ) μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο που βρίσκονται χωρίς να μπορεί 

να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Δήμο Σητείας για την αιτία αυτή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με αντίστοιχα που 

πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές. 

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118 / 2007 . 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν 

προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 
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συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07  χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του 

χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων Α και Β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα.  

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 

εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν  η δυνατότητα να 

παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειάς του σε βάρος του 

ποκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 

ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 

χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα 

αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση και του 

φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4.  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση 

του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι 

την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του 

τόκου υπερημερίας. 

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το 

λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο    

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118 / 2007 . 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν : 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του Δημοσίου. 

β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 

απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε 

με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 22 του Π.Δ. 118 / 2007 . Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 

τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 

προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου 

και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. 

Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού 

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά 

από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το  διαγωνισμό.  

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή 

όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118 / 2007 

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε  στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από 

τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 

από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
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της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 

λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 

τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων 

στο μέτρο, που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της 

ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος  ή του 

εργοστασίου του προμηθευτή. 

• Πλημμύρα  

• Σεισμός 

• Πόλεμος 

• Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου) 

• Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής  ( EMBARGO ) 

O προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει μέσα σε είκοσι ( 20 ) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα  αποδεικτικά στοιχεία. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.   

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή 

ειδική  διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Δήμου Σητείας. Κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής 

( Δήμος Σητείας ) σύμφωνα με το Ν. 3886 / 2010. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας 

σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται 

και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή ( 

σύμβαση ) προς τους Οίκους του εξωτερικού που εκπροσωπεί.   

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης, 

η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 

καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Κ.Π.Δ. ( Π.Δ. 118 / 2007 ). Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 

πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          

 

 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                           ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                            


