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                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
         Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια,  µεταφορά και 
τοποθέτηση  τυποποιηµένης µεταλλικής κερκίδας για τις ανάγκες του Κλειστού 
Γυµναστηρίου Κοµοτηνής.  
         Η κερκίδα θα έχει 320 θέσεις, από τις οποίες οι 80 θα είναι µε σταθερά πλαστικά 
καθίσµατα µε πλάτη, 3-4 θέσεις θα είναι για ΑΜΕΑ και οι υπόλοιπες θα είναι 
µοιρασµένες σε πάγκους. 
       Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του προµηθευτή είναι η αποξήλωση της 
υφιστάµενης κερκίδας και η µεταφορά της στις αποθήκες του ∆ήµου Κοµοτηνής.  
         Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 
των 73.670,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
 Η προµήθεια και η τοποθέτηση των κερκίδων θα υπάγεται στους τρέχοντες 
κανόνες του ΕΑΚ και της Πυροσβεστικής και θα εκπονηθεί από τον προµηθευτή η 
στατική µελέτη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

         
                                                    
 
 
                                                                        ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/02/2015 

                              
                                                                              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

                     ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
                                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός ) 
 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ     
              € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Μεταλλική κερκίδα 
εσωτερικού χώρου 
µήκους 35µ., µε 5 
σκαλόπατια, 
χωρητικότητας 320 
ατόµων  

1,00 59.894,31 59.894,31 

   ΦΠΑ 23% 13.775,69 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.670,00 

 

 
 
 
 
 

 
 
                                                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/02/2015 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

 
 

 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανάλυση και διαστασιολόγηση τυποποιηµένης 
µεταλλικής κερκίδας µε 4 έως 11 σκαλοπάτια, τυπικού καννάβου, πλάτους 
2,5µ. µε δυνατότητα συνεχούς τοποθέτησης και δηµιουργίας κερκίδας µήκους 
πολλαπλάσιου του τυπικού ανάλογα µε το επιθυµητό. 
 
 
ΑΝΩ∆ΟΜΗ 
Ο φέρων οργανισµός της κερκίδας επιλέχθηκε να γίνει από πρότυπες µεταλλικές 
διατοµές. Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής της είναι κοιλοδοκοί 60x60x3mm 
(DIN17100/EN10025) για κερκίδα µε 4-11 σκαλοπάτια, αντιολισθηρή επένδυση 
λαµαρίνας πλάτους 3mm για το πάτηµα και το ρίχτυ της κερκίδας. 
 
Όλες οι µεταλλικές διατοµές του φέροντα οργανισµού είναι από χάλυβα κατηγορίας 
S235. 
 
Η διάταξη και οι λεπτοµέρειες του φορέα παρουσιάζονται στα συνηµµένα σχέδια. 
 
Η κερκίδα αποτελείται από τα παρακάτω κύρια µέρη: 
 
Α) Το σκελετό της κερκίδας από µεταλλικά πλαίσια µε εγκάρσιες και διαµήκεις 
ενισχύσεις. Κατασκευάζεται σε κοµµάτια των 2,5m µε συνολικό µήκος 35 µέτρα. Το 
συνολικό ύψος καθορίζεται από τον αριθµό των σειρών. Η κάθε σειρά έχει ύψος 42cm. 
Το πλάτος κάθε πατήµατος είναι 85cm πλην του τελευταίου σκαλοπατιού που είναι 
50cm. Τα κάθετα ρίχτυα είναι καλλυµένα από λαµαρίνα ενιαία µε αυτή του πατήµατος. 
 
Β) Το µεγάλο και το µικρό αντιανεµικό που χρησιµοποιούνται για την ένωση των 
σκελετών. Τα αντιανέµια αποτελούνται από κοιλοδοκούς διατοµής 60x60x3mm και 
είναι συγκολλητά µεταξύ τους στο κέντρο της κατασκευής αλλά και στις άκρες µε 
αντίστοιχες λάµες 60x8x200mm. 
 
Γ) Το κυρίως δάπεδο (πάτηµα) της κερκίδας. Το δάπεδο κατασκευάζεται από 
κοιλοδοκούς 60x30x3mm οι οποίοι είναι συγκολλητοί στις άκρες µε αντίστοιχες λάµες 
διαστάσεων 60x8x730mm. Θα είναι επενδεδυµένο µε αντιολισθηρή λαµαρίνα πάχους 
3mm µαζί µε το ρίχτυ. 
 
∆) Σκάλες ανόδου-καθόδου µήκους 120cm.  
 
E) Το πλαϊνό κιγκλίδωµα ασφαλείας που αποτελείται από κοιλοδοκό 40x40 µε τις 
αντίστοιχες συγκολλητές λάµες διαστάσεων 60x8x200mm και σωλήνα διαµέτρου 
Φ20mm.  
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ΣΤ) Το κόντρα πλακάζ θαλάσσης µε αντιολισθητική επένδυση µε πλάτος 30 cm που 
αποτελεί τον πάγκο καθίσµατος. 
 
Ζ) Την ενωτική τραβέρσα από κοιλοδοκό 60x60x3mm και από λάµες 60x80x150. 
 
Η) Τα καθίσµατα µε πλάτη και διπλό κέλυφος διατάσεων 45χ44χ33cm, βραδύκαυστα, 
όπως ορίζουν οι πυροσβεστικές διατάξεις.  
 
Θ) Όλη η κατασκευή ναι είναι λυόµενη, συναρµολογούµενη επί τόπου, βαµµένη 
ηλεκτροστατικά, ψηµµένη στους 250o C. Οι συνδέσεις γίνονται µε ατσάλινες εξάγωνες 
γαλβανισµένες βίδες Μ12χ100 
 
 
ΦΟΡΤΙΑ 
Τα φορτία που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση και διαστασιολόγηση της 
κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν  βάσει Ευροκώδικα 1 και τα σεισµικά φορτία βάσει 
του ΕΑΚ2003. 
 
Η υπό µελέτη κερκίδα είναι για χρήση εσωτερικού χώρου, δηλαδή για εγκατάσταση σε 
έτοιµους κλειστούς χώρους, δηλαδή τα φορτία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι 
διαφορετικά εάν η κερκίδα τοποθετηθεί σε ανοικτό χώρο. 
 
Σε κερκίδα εσωτερικού χώρου λαµβάνονται υπόψη µόνιµο φορτίο, κινητό φορτίο και 
σεισµικό φορτίο.  
 

• Μόνιµο φορτίο θεωρείται το ίδιο βάρος των διατοµών της κερκίδας, τα υλικά 
επικάλυψης που είναι τα κόντρα πλακέ και οι πλαστικές θέσεις για τους θεατές. 
Το ίδιο βάρος των µεταλλικών διατοµών υπολογίζεται αυτόµατα από το 
λογισµικό ανάλυσης αφού ορισθούν οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων. 

 
• Κινητό φορτίο θεωρείται το επιπλέον φορτίο που προκαλείται από θεατές και 

ότι άλλο τοποθετηθεί επάνω στην κατασκευή. Ως κινητό φορτίο να ληφθεί q=5 
kN/m2 = 500kg/m2. Η κατασκευή θεωρείται ότι είναι σπουδαιότητας Σ3 οπότε 
οι φορτίσεις προσαυξάνονται κατά 15%. 

 
• Σεισµικό φορτίο. Σύµφωνα µε το Ε.Α.Κ. επιλέχθηκε η περιοχή του έργου να 

ανήκει στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας 1 µε συντελεστή σεισµικής 
επιτάχυνσης εδάφους α=0,16. Η επίλυση και διαστασιολόγηση να γίνει µε την 
επιβολή των παραπάνω φορτίσεων. Έτσι προδιαγράφεται η κατασκευή της 
κερκίδας σε κλειστό χώρο σε περιοχές όπου η σεισµική επικινδυνότητα είναι στη 
ζώνη 1.   

 
Επί ποινή αποκλεισµού ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής της κερκίδας θα πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 για την κατασκευή κερκίδων και την τεχνική 
υποστήριξη και η  κερκίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από στατική µελέτη κατασκευής. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΡΚΙ∆ΑΣ 
 
- 5 σειρές 
- Μήκος: 35,00 m. 
- Βάθος: 390 εκ 
- Ύψος: 210 εκ 
- Θέσεις καθήµενων: 320 
- Σκάλες ανόδου-καθόδου: 4χ120εκ.  
- Θέσεις πλαστικών καθισµάτων: 80 
- Θέσεις πάγκου: 236 
- Θέσεις ΑµεΑ: 3-4 
 

 
 
 
 
 
 
                                                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/02/2015 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆/ΝΣΗΣ  
 
 

 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                     
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ    
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο Προµήθειας - Προϋπολογισµός. 

Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια κερκίδων κλειστού γυµναστηρίου, 

µεταφορά και τοποθέτηση τυποποιηµένης µεταλλικής κερκίδας για τις ανάγκες του κλειστού 

γυµναστηρίου Κοµοτηνής. Η κερκίδα θα έχει 320 θέσεις, από τις οποίες οι 80 θα είναι µε 

σταθερά πλαστικά καθίσµατα µε πλάτη, 3-4 θέσεις θα είναι για ΑµεΑ και οι υπόλοιπες θα 

είναι µοιρασµένες σε πάγκους. 

Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του προµηθευτή είναι η αποξήλωση της 

υφιστάµενης κερκίδας και η µεταφορά της στις αποθήκες του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

Η δαπάνη για την προµήθεια του ∆ήµου, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο 

ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων εβδοµήντα ευρώ (€ 

73.670,00) συµπ/νου Φ.Π.Α. (23%), (59.894,31€ χωρίς Φ.Π.Α.). Η ανωτέρω δαπάνη 

θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ. 30.7135.02, ο οποίος προβλέπεται στον προϋπολογισµό οικονοµικού 

έτους 2015 του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 

  Α) Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις 

κάτωθι διατάξεις: 

1) Του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). 

2) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων». 

3) Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

4) Του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.  

5) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 

278. 

6) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
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7) Του Ν. 3886/2010 «∆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 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 

8) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «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». 

9) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 

διατάξεις. 

10)  Την Π1/7446/147-01-02 του Υπ. Ανάπτυξης, ΓΓ Βιοµηχανίας, ΓΓ Εµπορίου, 

∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, τµήµα προγραµµατισµού και στοιχείων. 

11) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης 

δηµοσίευσης. 

 

Β) Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού θα γίνει µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η 

Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 3ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος- Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως 

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 

και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος (άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ) υποχρεούται να 

προσέλθει στο ∆ήµο Κοµοτηνής µέσα σε διάστηµα 10 δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την 

παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή του 

σχετικού συµφωνητικού, προσκοµίζοντας και την αντίστοιχη εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

θα έχει λήξη τουλάχιστον 1 µήνα µεγαλύτερο από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης (ο οποίος 

ορίζεται σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης).  

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, εκδιδόµενη υπέρ του φορέα µε τον οποίο 

υπογράφεται η σύµβαση, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό 

επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε 

το Ν. 2513/1997 (Α΄/139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. 
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Άρθρο 4ο - Σύµβαση 

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου και 

περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών 

από τη γνωστοποίηση/ανακοίνωση κατακύρωσης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο 

άρθρο εγγύηση καλής εκτέλεσης, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 

∆ήµου. 

Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σε αυτόν 

θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 5ο - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας (30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης) µπορούν να επιβληθούν ποινικές 

ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος 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 τις κείµενες διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των 

προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

½ του µέγιστου προβλεπόµενου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% 

επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον 

υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη 

ηµέρα. 

β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστηµα 5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 

αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ.  

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 

ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

• Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη, µέσα στο 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα 

του ∆ήµου ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά 

αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

• Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 

11389/93. 
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Άρθρο 6ο - Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή 

εµφανίζουν ελαττώµατα και κακοτεχνίες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 

στον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 28, 33, 35). 

Ο προµηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή.  

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής 

στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 

προµηθευτή. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων ειδών 

κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

Άρθρο 7ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις και τα έξοδα δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού (π.χ. Κράτηση Υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% επί της 

αξίας χωρίς ΦΠΑ, επί της οποίας υπάρχει τέλος χαρτοσήµου 3,6%, της αρχικής και τυχόν 

συµπληρωµατικής σύµβασης βάση της παρ. 3 αρ. 4 του Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 10 του Ν. 4038/12, παρακράτηση φόρου). 

 

Άρθρο 8ο - Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου 

σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον 

οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 

τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή 

και µε δικά του µεταφορικά µέσα. 

 

 

Άρθρο 9ο – Πληρωµή 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά την παράδοση του υπό προµήθεια είδους 

και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την 

αρµόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την 

αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 

Ο προµηθευτής εκδίδει και προσκοµίζει το τιµολόγιο στην υπηρεσία οικονοµικών του 

∆ήµου το αργότερο µέσα στο πρώτο πενθήµερο του εποµένου από την παράδοση µήνα. Η 

υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής 

ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

Οι τιµές του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 

της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. Ο Προµηθευτής 

υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις-φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της 
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σύµβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας του υπό προµήθεια είδους πριν τον 

υπολογισµό του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του 

τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 µτης παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 

(Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 

την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται 

υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο 10ο - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή 

ασαφείς, σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται 

προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

Άρθρο 11ο – Επίλυση ∆ιαφορών. 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 

επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της αριθµ. 11389/1993 Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν. 

3463/2006. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την 

ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα 

επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                              ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/02/2015 
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