
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα συγγραφή αφορά την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές 

περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά . 

 

Άρθρο 2ο  

Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

δ. Η τεχνική περιγραφή  

ε. Η προσφορά του μειοδότη 

 

Άρθρο 3ο  

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις 

που αναγράφονται στη διακήρυξη  

 

Άρθρο 4ο  

Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή  

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :  

α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και  

β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 5ο  

Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα 

υπογράφεται από τα δύο μέρη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής 

στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι 5% του 

συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  

 

 



Άρθρο 6ο  

Χρόνος εγγύησης  

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) χρόνια 

και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

Άρθρο 7ο  

Πλημμελής κατασκευή  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το 

μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με 

την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 8ο  

Χρόνος ισχύος προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου 

χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Άρθρο 9ο  

Ποσοτική παραλαβή υλικών  

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις 

οδηγίες του επιβλέποντα και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 60 εργάσιμων ημερών από 

την παραγγελία.  

Η παραλαβή θα γίνεται επί τόπου του Έργου από τα εντεταλμένα όργανα. Μπορεί να 

γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου και 

θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά 

εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες. 

 

Άρθρο 10ο  

Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις 

κατασκευές ασφαλείς.  

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε παιδικές χαρές 

και να μην δημιουργεί προβλήματα στην πιστοποίηση του χώρου. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που έχει 



πρόβλημα. Όλος ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς θα πληρεί τα οριζόμενα στην 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας μελέτης. 

      
ΝΕΜΕΑ 13/03/2019                                                                               ΝΕΜΕΑ 13/03/2019 

Συντάχθηκε                                                                                                      Θεωρήθηκε  

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 

 

ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ  

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π, MS’c                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 


