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1. Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

  
 Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφορά την ̟ροµήθεια 
έτοιµου σκυροδέµατος ̟οιότητας C16/20 ̟ροκειµένου να α̟οκατασταθούν δηµοτικοί και 
αγροτικοί δρόµοι σε όλες τις ∆.Ε. οι ο̟οίοι έχουν κατασκευαστεί α̟ό σκυρόδεµα. 
 Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει τα α̟αιτούµενα ̟ιστο̟οιητικά ̟οιότητας ISO και ̟ριν την 
έναρξη της ̟ροµήθειας την α̟αραίτητη µελέτη σύνθεσης αδρανών. Οι µηχανές θραύσης θα είναι 
σε συµµόρφωση κατά ELOT EN 12390-4. 
 Κατά την διάρκεια της ̟ροµήθειας θα λαµβάνονται δοκίµια σύµφωνα µε τον κανονισµό 
τεχνολογίας σκυροδέµατος ως εξής:1)ελάχιστο ̟λήθος δειγµάτων ανά ̟αρτίδα µέχρι δύο φορτία 2, 
2)α̟ό δύο φορτία έως 50 µ3 3, 3)α̟ό 50 µ3 έως 300 µ3 6 και 4)̟άνω α̟ό 300,00 µ3 6. 
 Τα ανωτέρω δοκίµια θα είναι κυβικά ακµής 15 εκ. και θα γίνεται έλεγχος αντοχής ηλικίας 28 
ηµερών µε φροντίδα και δα̟άνες του αναδόχου. 

 
 Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας ανέρχεται στο ̟οσό των 58.652,00 Ευρώ  και θα καλυφθεί α̟ό τον 
Κ.Α: 30.6662.5006, κατά το ̟οσό των 12.938,18 Ευρώ για το έτος 2022 και κατά το ̟οσό των 
45.713,82 Ευρώ για το έτος 2023. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μελιγαλάς   06/12/2022  Μελιγαλάς   06/12/2022 
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Πολ. Μηχανικός 
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2.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α.Τ. 1 
32.01 Προµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου, διάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος χωρίς τη 

χρήση αντλίας ή ̟υργογερανού  
 

Παραγωγή ή ̟ροµήθεια και µεταφορά ε̟ί τό̟ου του έργου σκυροδέµατος 
ο̟οιασδή̟οτε κατηγορίας ή ̟οιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή 
̟υργογερανού και την συµ̟ύκνωση αυτού ε̟ί των καλου̟ιών ή/και λοι̟ών 
ε̟ιφανειών υ̟οδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δα̟άνη κατασκευής των καλου̟ιών, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Ε̟ισηµαίνεται ότι α̟αγορεύεται αυστηρά η ̟ροσθήκη νερού στο σκυρόδεµα ε̟ί τό̟ου 
του έργου. Ε̟ίσης α̟αγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την ̟αρέλευση 90 
λε̟τών α̟ό την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν ε̟ιβραδυντικά ̟ρόσθετα µε βάση 
ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται: 

 
α. Η ̟ροµήθεια, η µεταφορά α̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέµατος εφόσον ̟ρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 
̟ροµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των α̟αιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την ̟αρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
̟αρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η ̟αρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο ̟ρος διάστρωση. 



 Ε̟ισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµ̟εριλαµβάνεται η 
δα̟άνη της εκάστοτε α̟αιτούµενης ̟οσότητας τσιµέντου για την ε̟ίτευξη των 
̟ροβλε̟οµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλ̟) υ̟ό την εφαρµοζόµενη 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά ̟ερί̟τωση. Σε ουδεµία ̟ερί̟τωση 
ε̟ιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ̟οσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η α̟αιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η ̟εριεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την ε̟ίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δα̟άνη του Aναδόχου. 

β. Τα ̟άσης φύσεως ̟ρόσθετα (̟λήν ρευστο̟οιητικών και ε̟ιβραδυντικών ̟ήξεως) 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εγκεκριµένη, κατά ̟ερί̟τωση, µελέτη συνθέσεως, 
ε̟ιµετρώνται και ̟ληρώνονται ιδιαιτέρως 

 

γ. Συµ̟εριλαµβάνεται ε̟ίσης ανηγµένη η δα̟άνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δα̟άνη µετάβασης ε̟ί τό̟ου, στησίµατος και 
ε̟ιστροφής της ̟ρέσσας σκυροδέµατος και η ̟ερισυλλογή, φόρτωση και 
α̟οµάκρυνση τυχόν υ̟ερχειλίσεων σκυροδέµατος α̟ό την θέση σκυροδέτησης.  

δ. ∆εν συµ̟εριλαµβάνεται η ̟ρόσθετη ε̟εξεργασία διαµόρφωσης δα̟έδων ειδικών 
α̟αιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δά̟εδο). 

 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε ̟άσης φύσεως κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα, εκτός α̟ό 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

 

Ε̟ιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου α̟ό σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την µελέτη διαστάσεις 
 
 

Α.Τ. 1 
32.01.04 Για κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).  

 

 Ολογράφως: Εβδοµήντα δύο    
 Αριθµητικώς: 72,00 € 
 
Α.Τ. 2 
32.01 Προµήθεια, µεταφορά ε̟ί τό̟ου, διάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 

αντλίας ή ̟υργογερανού  
32.01.04 Για κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).  



 

 Ολογράφως: Εβδοµήντα  ε̟τά.  
 Αριθµητικώς: 77,00 €. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μελιγαλάς   06/12/2022  Μελιγαλάς   06/12/2022 

 
 
 
 
 
 

Βασίλειος Πάλλας 
Πολ. Μηχανικός 

 
 
 
 

 
Η ̟ροϊσταµένη ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων 
 
 
 

Χρυσούλα Λάρδα 
Πολ. Μηχανικός 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 
 

Α/Α Είδος Προμήθειας ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος C16/20 

M3 550,00 72,00 39.600,00 

2 Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος C16/20 με 

χρήση πρέσας 

Μ3 100,00 77,00 7.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    47.300,00 

 Φ.Π.Α (24%)    11.352,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    58.652,00 

 

 

   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μελιγαλάς   06/12/2022  Μελιγαλάς   06/12/2022 
 

 
 
 
 
 

Βασίλειος  Πάλλας 
Πολ. Μηχανικός 

 
 

 
Η ∆ιευθύντρια 

Τεχνικών έργων 
 
 
 

Χρυσούλα Λάρδα 
Πολ. Μηχανικός 

 
 
 
 
 



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Τµήµα τεχνικών έργων  

Ταχ. ∆/νση:  Πλ. Αγ. Ιωάννου.  
τ.κ. 240.02 – Μελιγαλάς. ΑΜ.:  99/2022 
ΤΗΛ/FAX:  2724360325 – 2724023477.  

  
  

 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της ̟ροµήθειας 
       Η συγγραφή αυτή αφορά στην ̟ροµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για την α̟οκατάσταση 
δηµοτικών και αγροτικών δρόµων ̟ου έχουν κατασκευαστεί α̟ό σκυρόδεµα 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

∆ιατάξεις ̟ου ισχύουν 
Η εκτέλεση της ̟ροµήθειας διέ̟εται α̟ό τις ακόλουθες διατάξεις : 
 

1. Τον Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών”. 
2. Τον Ν. 4782/21. 

  
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συµβατικά τεύχη 
 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : 
 α) Η Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων 
 β) Ο Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός 
 γ) Οι Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρό̟ος εκτέλεσης της ̟ροµήθειας 
 Η εκτέλεση της ̟ροµήθειας αυτής θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε ΑΝΟΙΚΤΌ διαγωνισµό κατά τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ανακοίνωση Α̟οτελέσµατος 
 Ο ανάδοχος της εν λόγω ̟ροµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του α̟οτελέσµατος και 
µετά την ανακοίνωσή του σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016  υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει 
στο ∆ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκα̟έντε (15) 
ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του α̟οτελέσµατος, για την 
υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης.   
 
 



ΑΡΘΡΟ 6ο 

Σύµβαση 
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύµβαση ̟ου υ̟ογράφεται και 
α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και η ο̟οία ̟εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στο 
Ν. 4412/2016. 

 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της µελέτης και ̟εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
̟ροµήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 
   α. Τον τό̟ο και χρόνο υ̟ογραφής της σύµβασης. 
  β.  Τα συµβαλλόµενα µέρη.  
  γ.  Τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά και την ̟οσότητα.  
  δ. Την τιµή. 
  ε. Τον τό̟ο, τρό̟ο και χρόνο ̟αράδοσης των υλικών. 
  στ.  Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές των υλικών.  
  ζ.  Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις και ρήτρες.  
  η.  Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης των τυχόν διαφορών.  
  θ.  Τον τρό̟ο ̟ληρωµής και ανα̟ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον   
  ̟ροβλέ̟εται ανα̟ροσαρµογή.  
  ι.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της ̟ροµήθειας.  
  ια.  Την ̟αραλαβή των υλικών. 
 Η σύµβαση για διενέργεια της ̟ροµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της µελέτης και 
των τευχών ̟ου τη συνοδεύουν, ̟ου µε την ̟ροσφορά του α̟οδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την 
έγκριση για την κατάρτισή της µε την ο̟οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µ̟ορεί να 
̟εριέχει όρους αντίθετους µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία. Η σύµβαση υ̟ογράφεται α̟ό τον ∆ήµαρχο 
Οιχαλίας. 
 Η σύµβαση τρο̟ο̟οιείται όταν αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
γι’ αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης. 
 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 α.  Παραδόθηκε ολόκληρη η ̟οσότητα, ή εάν αυτή ̟ου ̟αραδόθηκε σε ̟ερί̟τωση διαιρετού 
υλικού, υ̟ολεί̟εται της συµβατικής, κατά µέρος ̟ου κρίνεται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή   
αξιολόγησης ως ασήµαντο.  

 β. Παραλήφθηκε οριστικά (̟οσοτικά και ̟οιοτικά) η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε.  
 γ.  Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβλήθηκαν  
  τυχόν  κυρώσεις ή εκ̟τώσεις. 
 δ.  Εκ̟ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα 
  µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Παραλαβή των υλικών 

 Η ̟αραλαβή των υλικών, η διαδικασία ̟αραλαβής αυτών και η συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής 
̟αραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον Ν. 4412/2016. 

 Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής 
̟ραγµατο̟οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο. 

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ̟ροβλέ̟ει µόνο µακροσκο̟ική εξέταση ή και ελέγχους ̟ου 
διενεργούνται α̟ό την ίδια ε̟ιτρο̟ή ή και άλλους ελέγχους ̟ου διενεργούνται α̟ό άλλα 
όργανα (ό̟ως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) ̟ου ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος 
̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής ̟ροσκόµισης του υλικού. Σε ̟ερί̟τωση 
̟ου η σύµβαση ̟ροβλέ̟ει, εκτός α̟ό µακροσκο̟ική εξέταση και ελέγχους ̟ου διενεργούνται 



α̟ό άλλα όργανα ̟ου δεν ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό 
την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής ̟ροσκόµισης του υλικού χωρίς να υ̟ολογίζεται σ’ αυτόν το 
χρονικό διάστηµα α̟ό την α̟οστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινο̟οίηση των 
α̟οτελεσµάτων του ελέγχου στην ε̟ιτρο̟ή. Εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν ειδο̟οιήσει έγκαιρα το 
∆ήµο για την ηµεροµηνία ̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον ̟έντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου 
η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής είναι σε θέση να ̟ροβεί στη διαδικασία ̟αραλαβής. 

 Εάν η ̟αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί 
α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα στον χρόνο ̟ου ορίζεται α̟ό τη σύµβαση, θεωρείται ότι η 
̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον ̟αρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά α̟ό ειδική 
όχληση του ̟ροµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική ̟αραλαβή µέσα στην ̟ροθεσµία αυτή, 
µε κάθε ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική α̟όφαση της 
Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής µε βάση µόνο το θεωρηµένο α̟ό το ∆ήµου α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης 
τούτων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών 
α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής του οριστικού ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής στο ∆ήµο, δεν 
α̟αιτείται να ληφθεί τέτοια α̟όφαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος ̟αράδοσης 
1.  Τα υ̟ό ̟ροµήθεια είδη θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθούν τµηµατικά σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ήµου 

και εντός χρονικού διαστήµατος το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερο των δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έγγραφης κάθε φορά ειδο̟οίησης της υ̟ηρεσίας.  

2.  Η υ̟έρβαση του χρόνου ̟αράδοσης α̟οτελεί ουσιώδη α̟όκλιση και η ̟ροσφορά θα 
α̟ορρί̟τεται. 

3.  Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό̟ο 
̟ου ορίζει η σύµβαση. 

4.  Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µετά α̟ό 
γνωµοδότηση της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης, να ̟αρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα α̟ό 
σχετικό αίτηµα του ̟ροµηθευτή ̟ου υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος 
α̟ό τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µ̟ορεί µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης να ̟αρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το 
χρονικό διάστηµα α̟ό την υ̟οβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
̟αράδοσης, δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο α̟ό το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. 
Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, το υλικό δεν ̟αραλαµβάνεται α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µέχρι την έκδοση της α̟όφασης σχετικό µε αιτηθείσα ̟αράταση, άσχετα 
εάν το αίτηµα του ̟ροµηθευτή υ̟οβλήθηκε έγκαιρα. Ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος σε 
̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης και δεν υ̟οβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα 
̟αράτασής του ή έληξε ο χρόνος ̟αράτασης, χωρίς να ̟αραδώσει το υλικό. 

5.  Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί την υ̟ηρεσία, ̟ου εκτελεί την ̟ροµήθεια, την 
α̟οθήκη υ̟οδοχής των υλικών και την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, για την ηµεροµηνία ̟ου 
̟ροτίθεται να ̟αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

6.  Μετά α̟ό κάθε ̟ροσκόµιση υλικού στην α̟οθήκη υ̟οδοχής τούτων, υ̟ογράφεται ̟ρακτικό 
̟αράδοσης και ̟αραλαβής υ̟ογεγραµµένο α̟ό τον ̟ροµηθευτή και τον υ̟εύθυνο της 
α̟οθήκης, στο ο̟οίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία ̟ροσκόµισης, το υλικό, η ̟οσότητα και ο 
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της ο̟οίας ̟ροσκοµίστηκε. 



7.  Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί µε α̟όφαση της Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής να 
µετατίθεται, µετά α̟ό γνωµοδότηση της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε 
̟ερί̟τωση σοβαρότατων λόγων ̟ου συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµ̟ρόθεσµης 
̟αράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου συντρέχουν λόγοι ̟ου συνιστούν 
ανωτέρα βία. Στις ̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης – ̟αράδοσης, δεν 
ε̟ιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ποινικές ρήτρες-έκ̟τωση αναδόχου 
 Εφόσον υ̟άρξει αδικαιολόγητη υ̟έρβαση της συµβατικής ̟ροθεσµίας εκτέλεσης της 
̟ροµήθειας µ̟ορούν να ε̟ιβληθούν ̟οινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 
4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τό̟ος Παράδοσης 
 Ο ̟ροµηθευτής είναι υ̟οχρεωµένος, να ̟αραδώσει το υλικό σε σηµεία ̟ου θα του 
υ̟οδειχθούν α̟ό τον ∆ήµο 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Πληµµελής κατασκευή 
 Εάν κατά την ̟αραλαβή και τη λειτουργία των υλικών δεν ̟ληρούν τους όρους της σύµβασης, ή 
εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις ̟ου αναφέρονται στα 
άρθρα του Ν.4412/2016.  
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις  
     Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη κρατήσεις 
̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της ̟ροµήθειας, ̟λην του Φ.Π.Α. ̟ου βαρύνει το 
∆ήµο.  
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Τρό̟ος ̟ληρωµής 
 Η ̟ληρωµή της αξίας των υλικών της ̟αρούσης θα γίνει µε εξόφληση 100% της συµβατικής 

αξίας αµέσως µετά την οριστική ̟αραλαβή των υ̟ό ̟ροµήθεια υλικών. Ως ̟ρος τα 
δικαιολογητικά ̟ληρωµής και λοι̟ά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον Ν.4412/2016, 
και όλα τα δικαιολογητικά ̟ληρωµής ελέγχονται α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία του ∆ήµου.  

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή του ̟ροµηθευτή/συµβασιούχου καθυστερήσει α̟ό την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης α̟ό αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε  τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138Α’/5-6-
03) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές», καθίσταται 
υ̟ερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να α̟αιτείται όχληση α̟ό τον ̟ροµηθευτή.  

   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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