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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ν. Φιλ/φεια:23/9/2015 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: 19118 
ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                            
 
                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση προμήθειας  

<  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ > 
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ > 
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,   με σφραγισμένες προσφορές,  
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 30/9/2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα  
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και  
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών   τηλ. 2132049042  
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου . 
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

                                                                          ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρού καταλύτη των οχημάτων  για την κάλυψη 

των αναγκών και της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων  

του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.   

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα ανέλθει στα 999,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 02.20.6671.025 σχετική πίστωση του οικονομικού 

έτους  2015 προϋπολογισμού 999,00 €. 

     Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ,θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης,  και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή σύμφωνα με τις  

των διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. τις σχετικές ερμηνευτικές 

αυτής εγκυκλίους όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις σχετικές αυτού 

εγκυκλίους Π1 7445/2002 του Υπ. Ανάπτυξης με τίτλο ‘’Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή 

του στο  Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών’’ (Φ.Ε.Κ. 112/31-01-2002 τεύχος δεύτερο) και Π1 

7446/2002 του  Υπ. Ανάπτυξης  με τίτλο ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2  ( παρ.5,12,13 

και 16 ) του Ν. 2286/95’’ ( Φ.Ε.Κ. 112/31-01-2002 τεύχος δεύτερο ). 

 

 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρού καταλύτη των οχημάτων  για την κάλυψη των 

αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

Το υπό προμήθεια είδος υγρού καταλύτη είναι ένα υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας 

με εφαρμογή ως αναγωγικός παράγοντας των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), σε επεξεργασία SCR 

καυσαερίων σε οχήματα με πετρελαιοκινητήρες. Το προϊόν ονομάζεται ADBLUE και είναι 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22241 “Diesel engines –Nox- reduction agent AUS 32”  

 

Περιεκτ. Ουρίας……………31,8-33,2
1
  % 

Αλκαλικότητα ως ΝΗ3……..….<0,1     % 

Διουρία………………………….<0,3     % 

Αλδευδη……………………….…<5    mg/kg 

Αδιάλυτα………………………..<20    mg/kg 

Φωσφορικά…………………….<0,5    mg/kg 

Ασβέστιο………………………<0,5    mg/kg 

Σίδηρος…………………………<0,5    mg/kg 

Χαλκός…………………………<0,2    mg/kg
 

Ψευδάργυρος………………….<0,2    mg/kg 

Χρώμιο………………………..<0,2    mg/kg 

Νικέλιο………………………..<0,2    mg/kg 

Αργίλιο………………………..<0,5    mg/kg 

Μαγνήσιο………………………<0,5   mg/kg 

Νάτριο…………………………<0,5   mg/kg 

Κάλιο………………………….<0,5   mg/kg 

Πυκνότητα (20
o
C)………………1.0870-1.0930  g/cm

3 

Δείκτης διάθλασης(20
o
C)………1,3814-1,3843  

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   

        (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

       (€) 

  1. Υγρό καταλυτή 

(Adblue) 

Δοχείο 

 20 L   

63 12,89 812,07     

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 0,12 

ΣΥΝΟΛΟ :   812,19 

Φ.Π.Α. (23%) 186,81 

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 999,00 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

(στις ενδεικτικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23 %) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο  

 

Προμήθεια Υγρού Καταλύτη σε δοχείο χωρητικότητας 20 lt. 

Τ.Ε.: Τιμή ενός τεμαχίου: 12,89 € 

 

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

( Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

 

                                      

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   

        (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

       (€) 

  1. Υγρό καταλυτή 

(Adblue) 

Δοχείο 

20L   

63   

ΣΥΝΟΛΟ :    

Φ.Π.Α. (23%)  

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για συμπλήρωση από τον Προμηθευτή) 

(Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των τιμών) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο  

 

Προμήθεια Υγρού Καταλύτη σε δοχείο χωρητικότητας 20 lt. 

 

Τύπος:……………………………………………………………………………………………… 

Τιμή ενός τεμαχίου σε Ευρώ: …………………. € 

Τιμή ολογράφως: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



7 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.Μ. : 47/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999,00 € (με Φ.Π.Α) 

Κ.Α.: 02.20.6671.025 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Αυτή η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Υγρού καταλύτη για τα οχήματα  

του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
  

Η παρούσα προμήθεια γίνεται  σύμφωνα  με τις Ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. 

ΕΣ. περί  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. τις σχετικές  ερμηνευτικές  αυτής εγκυκλίους 27/93 όπου αυτές δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.2286/95 και τις σχετικές εγκυκλίους  Π1 7445/2002 του Υπ. 

Ανάπτυξης με τίτλο ''Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών'' (Φ.Ε.Κ. 112/31-01-2002 τεύχος δεύτερο)και  Π1 7446/2002 του Υπ. Ανάπτυξης με 

τίτλο ''Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 & 16) του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 

112/31-01-2002 τεύχος δεύτερο). Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει 

στα 999,00 € ( με Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 02.20.6671.025 σχετική πίστωση του 

οικονομικού έτους 2015 ποσού 999,00 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

 Τα στοιχεία της μελέτης είναι: Τεχνική Έκθεση, Γενική  συγγραφή υποχρεώσεων, Τεχνική 

Περιγραφή, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, Προϋπολογισμός Προσφοράς, 

Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους 

(31/12/2015). Η παράδοση  της προμήθειας του  Υγρού καταλυτή για τα οχήματα θα γίνεται 

τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  

Οι τμηματικές παραδόσεις θα πραγματοποιούνται  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών  από την 

αποστολή ΦΑΞ, από την Υπηρεσία στον προμηθευτή  ή τηλεφωνικά με πρώτη παράδοση σε 

δέκα  (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος δύναται να μην εξαντλήσει όλες 

τις ποσότητες  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας  σε χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει το 1/2  του χρόνου παράδοσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στο Δήμο 

ποινική ρήτρα    ίση με το 2,5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν η 

καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το 5% της αξίας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. 

Απόφασης  (ΕΚΠΟΤΑ) . 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο   

 

Με την υπογραφή της σύμβασης  ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια  

ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής προδιαγραφής, τα υπό προμήθεια είδη θα είναι 
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αρίστης ποιότητας  και θα ανταποκρίνονται  από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την 

οποία προορίζονται  και σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται  δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

 

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση η για μέρος αυτής άλλο φυσικό 

πρόσωπο  η νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου .  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την 

διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται  σε καμία αναθεώρηση. 

Στη συμβατική αξία  των υπό προμήθεια υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες  εκ του νομού 

κρατήσεις, οι οποίες θα  βαρύνουν  τον προμηθευτή . 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

 

Οι παραλαβές υλικών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει οριστεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρ. Αποφ.:244/2014   (Παραγ. 1,2 & 3γ, του άρθρου 28, της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ. ΕΑ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 

29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης ). Αν κατά την παράδοση - παραλαβή , εντοπιστεί υλικό 

που δεν  εκπληρώνει   του όρους της σύμβασης  η των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των 

προσφερόμενων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής, δεν είναι δυνατόν να 

καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση , ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος, 

χωρίς καμία αποζημίωση , να προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης ποσότητας , 

μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί  μέσα στην 

προθεσμία  αυτή  τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα  ίση με την αξία του υλικού , 

η οποία εκπίπτει από την κράτηση του 10% λόγω εγγύησης και θα καθορίζεται από την 

Υπηρεσία η οποία θα το αντικαθιστά πλέον αμέσως . 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

 

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν 

υφίστανται παρατηρήσεις  επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή  οπότε η 

παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών που παρατηρηθήκαν.   

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της παραδόσεως  

αυτής.  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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