
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      «Προμήθεια και τοποθέτηση                    

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                 παιδικών χαρών Νιγρίτας, 

ΔΗΜΟΣ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                             Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                     Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας  

                                                                  του Δήμου Βισαλτίας» 

Αριθμός μελέτης:1/2020 

                                                                       Προϋπολογισμός:219.861,92 €   

                                                 Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ 

                                                             

                 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1o - Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συνολικά έξι παιδικών χαρών, του 

Δήμου Βισαλτίας Ν. Σερρών με την εγκατάστασή τους, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, 

ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την 

υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 

-7- 2014) και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών και του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε 

θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προμήθεια θα εκτελεστεί στις αντίστοιχες παιδικές 

χαρές με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση πέραν των αναφερόμενων στον 

προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o - Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις: 

✓ Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

✓ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

✓ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

✓ Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

✓ Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

✓ Άρθρου 1, παρ.Ζ § Ζ5.3 του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107/A’/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

✓ Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 



✓ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

✓ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

✓ Ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ……. και άλλες διατάξεις» 

✓ Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

✓ Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

✓ Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα» 

✓ άρθρο 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης», 

✓ Π.Δ 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών », 

✓ Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

✓ Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία», 

✓ Υ.Α 56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

✓ Υ.Α 57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

✓ Υ.Α 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών 

χαρών των Ο.Τ.Α», 

✓ Υ.Α 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των 

Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη 

διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια», 

✓ Κ.Υ.Α 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/B/2-8-2007) «Καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

παιδότοπων», 

✓ με αριθ. πρωτ. 52827/27-09-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της πράξης 

¨Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 

Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου 

Βισαλτίας¨ 

 

ΑΡΘΡΟ 3o-Έγγραφα σύμβασης 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

α) Η διακήρυξη της σύμβασης με τα παραρτήματά της 

β)Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

γ) Η με αριθμό 1/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας (τεχνική 

έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων-τεχνικές προδιαγραφές) 

δ) Η προσφορά του αναδόχου 



ε) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 219.861,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του 

προγράμματος  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» και ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια-

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας», βάσει 

της υπ' αριθ. 7244/13-03-2018 πρόσκλησης ΙΙΙ και της υπ. αριθ. 52827/27-09-2018 

απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη της πράξης.  

 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με 

βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή και με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για κάθε ομάδα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

Ο προσφέρων υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει προσφορά για το σύνολο 

των άρθρων της ομάδας, που επιθυμεί να λάβει μέρος, καθώς επίσης επί του συνόλου 

των ποσοτήτων της ομάδας αυτής και όχι επιλεκτικά κατ’ άρθρο και σε μειωμένες 

ποσότητες. Σε περίπτωση ισότιμης προσφοράς για μία ομάδα, για την ανάδειξη του αναδόχου 

θα διενεργηθεί κλήρωση. 

Η παρούσα ανάθεση ορίζει διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών. Μέσα σε αυτό το 

χρονικό διάστημα ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει προμηθεύσει και τοποθετήσει όλα τα είδη για 

το σύνολο των έξι (6) παιδικών χαρών. Η χρονική διάρκεια παράδοσης των παιδικών χαρών 

είναι σημαντικό να είναι η μικρότερη δυνατή έτσι ώστε να είναι οι παιδικές χαρές κατάλληλες 

και έτοιμες προς χρήση άμεσα, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση συμμετοχής – καλής εκτέλεσης της προμήθειας  
 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου για ποσό που θα 

καλύπτει περίπου το 1% του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών χωρίς Φ.Π.Α. και 

αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει 

να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α), παράγραφο 1, του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος εντός δέκα ημερών από την παραλαβή 

έγγραφης πρόσκλησης, να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να 

καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσας προβλεπόμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης 



το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του 

Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και αρμοδιότητάς τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Συμβατική προθεσμία 
 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερεις 

(4) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 

• να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 

τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών.  

• Να βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του 

προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο 

Δήμος.  

• να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την 

παρούσα, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά του. 

• να προσαρμοστεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η εγκατάσταση των 

εξοπλισμών παιδικής χαράς και των ανακρουστικών επιφανειών να είναι σύμφωνη με τα 

οριζόμενα στην σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 και τις 

απαιτήσεις της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931) και την ισχύουσα νομοθεσία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

• με δικές του δαπάνες και χωρίς άλλη ιδιαίτερη αποζημίωση να προσκομίσει την 

πιστοποίηση των παιδικών χαρών, μετά το πέρας των εργασιών. Η πιστοποίηση 

συμμόρφωσης κάθε παιδικής χαράς θα γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών και θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, 

της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του 

εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα. Σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσοτέρων του ενός αναδόχων (προμηθευτών) η δαπάνη για την πιστοποίηση των 

παιδικών χαρών θα βαρύνει όλους, σε ποσοστό ανάλογο, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της μελέτης, και με την /τις ομάδα /δες που είναι ανάδοχος ο καθένας. 

• με δικές του δαπάνες και χωρίς άλλη ιδιαίτερη αποζημίωση να εφαρμόζει τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». Σε περίπτωση 

ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων (προμηθευτών) η δαπάνη για τη 

φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και υποδοχή των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο χώρο επεξεργασίας θα 

βαρύνει τους αναδόχους που δημιουργούν τα απόβλητα αυτά.  

• άνευ ιδιαίτερης αμοιβής να συμμορφωθεί:  



i. Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή 

Σύμβουλο του Δημοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

ii. Στις δράσεις και μέτρα δημοσιότητας που προβλέπονται από το πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει έξι πινακίδες 

διαστάσεων 90Χ70 cm (μία για κάθε παιδική χαρά), οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις 

σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»(αριθ. πρωτ. 

24454/31-05-2018 έγγραφο του Τμήματος Αναπτ. Προγρ. & Διαχ/σης ΠΔΕ του 

Υπουργείου Εσωτερικών). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων 

(προμηθευτών) η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των έξι (6) πινακίδων έργου, 

θα βαρύνει όλους, σε ποσοστό ανάλογο, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 

μελέτης, και με την /τις ομάδα /δες που είναι ανάδοχος ο καθένας.  

• να τηρεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της προμήθειας. Σε περίπτωση 

ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων(προμηθευτών) και εφόσον η ολοκλήρωση της 

προμήθειας και τοποθέτησης συγκεκριμένων υλικών που έχει αναλάβει ένας ανάδοχος 

αποτελεί προϋπόθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση άλλων υλικών που έχει αναλάβει 

έτερος ανάδοχος, ο δεύτερος εξ αυτών είναι υποχρεωμένος, εντός πάντα της συμβατικής 

προθεσμίας, να ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα όπως αυτό θα εγκριθεί από την υπηρεσία και 

θα ορίζει τη σειρά και το χρόνο των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται τμηματικά για κάθε παιδική χαρά από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής του Δήμου, μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο της σχετικής πιστοποίησης γι’ 

αυτήν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Για τη διαδικασία παραλαβής 

ισχύουν όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Ποινικές ρήτρες 

Για κυρώσεις, εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από 

τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν 

τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας 

αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου Ι, του Μέρους Β’, (άρθρα 203 και 206 έως & 215), του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:Τιμή 

Για την προσφορά συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά το συνημμένο στην 

παρούσα σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς όπου δίνεται η προσφερόμενη τιμή μονάδας 

για κάθε άρθρο της ομάδας που επιθυμεί να λάβει μέρος καθώς και η συνολική δαπάνη της 

ομάδας. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας επί ποινή αποκλεισμού αφορά το σύνολο των 

άρθρων της ομάδας που ο προσφέρων επιθυμεί να λάβει μέρος, καθώς επίσης και το 

σύνολο των ποσοτήτων της ομάδας αυτής . 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά είδος, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δίνει τιμή για είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

παρούσας μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. 



Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης 

και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Πληρωμή 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή τμηματικά μετά την παραλαβή 

της προμήθειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 και έκδοσης του τιμολογίου, με την 

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

Η πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε να ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του φόρους τέλη και κρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις που ισχύουν κατά την ημέρα της πληρωμής του. 

 

 

                                           Νιγρίτα, 24/01/2020 

       Οι Συντάξαντες                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων 

 

 

Ελισσάβετ Ανθυμίδου                                           Ευφροσύνη Χατζηδημητριάδου             

Αγρ.-Τοπογράφος Μηχ.                                               Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

   Σταμάτιος Ντάλλης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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