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Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών, όπως αυτά
αναφέρονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες συντήρησης
των υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Λέσβου κατά το έτος 2017.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις:

1. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως
των άρθρων 116 και 117
2. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η τεχνική περιγραφή.
β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
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Άρθρο 4ο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται πλήρη προς τοποθέτηση.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να διέπονται από τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO
9001 και να φέρουν την σήμανση CE.
Επίσης, όλα τα προϊόντα πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και
κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την
πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 5ο
Προσφερόμενη τιμή
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα μεταφορικά
έξοδα, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση -εκτός Φ.Π.Α.- για παράδοση των υλικών
έτοιμα για εγκατάσταση στο Δήμο Λέσβου.

Άρθρο 6ο
Δασμοί
Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες
χώρες.
Άρθρο 7ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Τα υλικά πλήρη, με όλα τα εξαρτήματα τους, αμεταχείριστα και έτοιμα για λειτουργία
θα παραδίνονται στην έδρα του Δήμου, στην Μυτιλήνη Λέσβου και στην αρμόδια επιτροπή
παραλαβής προμηθειών της υπηρεσίας. Τα μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον
ανάδοχο της προμήθειας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που
εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.

Τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
μέσα σε χρόνο το ανώτερο πέντε (5) ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του
αναδόχου.
Προσφορές που ορίζουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Άρθρο 8ο
Πλημμελής κατασκευή
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Αν η κατασκευή των υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζει ελαττώματα ή τα υλικά έχουν χτυπηθεί κατά την μεταφορά τους, τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 9ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους (εκτός ΦΠΑ), τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής των
υλικών. Επίσης, τα μεταφορικά των υλικών ως τις αποθήκες του Δήμου
επιβαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα καταβληθεί ύστερα από την παράδοση και
προσωρινή παραλαβή. Η υπηρεσία πριν προχωρήσει προς οποιαδήποτε εξόφληση
οφείλει να προβεί στον έλεγχο των εμπορευμάτων. Σπασμένα και κατεστραμμένα
υλικά δεν θα αποζημιωθούν αλλά θα αντικατασταθούν με καινούργια από τον
προμηθευτή.

Μυτιλήνη,
Απρίλιος 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

