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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
O
: Αντικείμενο της προμήθειας. 

 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και 

μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
O
: Ισχύουσες διατάξεις. 

 

Η προμήθεια των ελαστικών  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 

1. Την με αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

2. Το N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

3. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

4. Το άρθρο 158 παρ. δ του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».  

5. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
O: 

Συμβατικά στοιχεία.   

 

Τα συμβατικά στοιχεία είναι: 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

β) Τεχνική Περιγραφή-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

γ) Προκήρυξη. 

δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
O
: Εγγύηση συμμετοχής. 

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% 

επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.  
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Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει 

τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.  

 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά 

την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
O
: Σύμβαση. 

 

Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να 

προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 6
ο
 άρθρο της παρούσας 

εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
O
: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας, σύμφωνα με 

τη 2
η
 παράγραφο του 26

ου
 άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου 

προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
O
: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου. 

 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να 

επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33
ο
 άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. 

Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με 

το 35
ο
 άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η 

παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
O
: Πλημμελής κατασκευή. 

 

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, οι 

αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να τα αποκαταστήσουν ή βελτιώσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση του ακατάλληλου ελαστικού επέλθει φθορά στα οχήματα και στα μηχανήματα 

του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε 

το ακατάλληλο προϊόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
O
: Φόροι - τέλη – κρατήσεις. 

 

Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με τις  δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, όλους τους φόρους, τα τέλη, χαρτόσημα και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
O
: Χρόνοι και τόποι παράδοσης των ελαστικών. 

 

 Τα υπό προμήθεια είδη, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στα οχήματα, 

μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων το αργότερο εντός 15 ημερών μετά από την σχετική ειδοποίηση του 

αρμόδιου τμήματος, με δαπάνη, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 
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Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθμιση του. Η παραλαβή και η τοποθέτηση των προς 

προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα  με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου (ή συνεργάτη του) οι οποίες θα βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Χανίων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

  

ΑΡΘΡΟ 11
O
: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

 

Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή 

λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος(ή ανάδοχοι) δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός 

της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Χανίων δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος 

και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό 

έλεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
O 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση, καθώς και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων όπως προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

 

                         

                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

 

                           ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

       

 

 

 

 

       

 


