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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ : ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ    
                         Δ.Ε.   ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

 
 Η παρούσα συγγραφή αφορά την  εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών σύμφωνα με 
τις διατάξεις της αρ. 11389/8.3.93 Υπουργικής απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης» που εκδόθηκε σε εκτέλεση των νόμων 1797/87 , 2000/91 και 3852/10 . 
 

Άρθρο  1ο: Όνομα – Διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής 
 

 Η αρχή που θα συνάψει την σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος είναι ο Δήμος Καρδίτσας, 
τηλ. 2441354877 ( υπεύθυνος Αλ . Λάππας ) 

 
 

Άρθρο  2ο: Είδος, ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών 
 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται ειδικότερα στο τιμολόγιο μελέτης και η ποσότητα στον προϋπολογι-
σμό. 
 

Άρθρο  3ο: Χρόνος και τρόπος παράδοσης και παραλαβής υλικών 
 
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο φο-
ρέας θα επιλέξει τον τρόπο παράδοσης. Η μέριμνα η ευθύνη και οι σχετικές δαπάνες για την παράδοση βαρύ-
νουν τον προμηθευτή. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 
αρ.                           
           απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την διαδικασία της παραλαβής των προϊόντων μπορεί να 
παρίσταται  , εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος διενεργείται…………………… 
Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί ή διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 28 της Υπ. Απ. 
11389/93 και κατά περίπτωση εφαρμόζονται οι υπόλοιπες παρ. του ίδιου άρθρου. 
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη προσφορά. 
 

Άρθρο  4ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 

α)ο προμηθευτής στον οποίο έγινε ή κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλε-
σης των όρων της σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας , χωρίς το 
Φ.Π.Α. ,εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
β)η εγγύηση κατατίθεται προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ)οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει ανεξάρτητα 
να φέρουν τα ακόλουθα: 
-την ημερομηνία έκδοσης. 
-τον εκδότη. 
-τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 
-τον αριθμό της εγγύησης. 
-το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
-την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
-τον αριθμό της σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 
-ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ-
σεως και διζήσεως. 
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-ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης , μέσα σε τρεις μέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
-ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης , το ποσό της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
-την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υπο-
χρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο μήνες. 
-ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από α-
πλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.    
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 2% της συμβατικής αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 26 της Υπ. Απ.11389/93.  
 

Άρθρο  5ο:Χρηματοδότηση του έργου , φόροι , δασμοί κ.λ.π. 
 

Η πίστωση της προμήθειας προέρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( πρόγραμμα Αλέξανδρος 
Μπαλταντζής 0. Η ολική πίστωση της προμήθειας είναι   154.365,00 ΕΥΡΩ. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού 
και θα πραγματοποιείται μέσα σε………………………………από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών τιμο-
λογίων. Τα τιμολόγια όσο αφορά την κανονικότητα της τιμής θεωρούνται μέσα σε δέκα μέρες από: 
α. το τμήμα εμπορίου εφόσον η έδρα του φορέα που εκτελεί την προμήθεια βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη 
ή  ίση των 30 χιλιομ. από την πόλη της Καρδίτσας. 
β. από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη.   
 

Άρθρο  6ο:Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό προμηθειών καλείται να αποδείξει την εγγρα-
φή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά του όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας 
που είναι εγκατεστημένος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης. Όλα τα έγγρα-
φα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην ελλη-
νική γλώσσα. 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
α)οι Έλληνες πολίτες:  
1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
2. απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
3. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώ-
χευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό , ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση η έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανα-
γκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
4. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το οποίο προκύπτει ότι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 
αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι , από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
5. πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τους η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα , που θα εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημε-
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   
  
β)οι αλλοδαποί: 
1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
2. απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής αρχής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
3. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυ-
τής. 
4. πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους , περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
 
γ)τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 



 

 

3 

3 

όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος του ποινικού μητρώου ή 
του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 
 
δ)οι συνεταιρισμοί: 
1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
2. βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3. πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 
 
ε)οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
2. πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχει-
ρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες  που θα εκτελεσθούν από τα ΜΜΕ η τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντι-
προσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να καταβληθεί και μετά την υπο-
βολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε απαραίτη-
το δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από το ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο προκύπτει ότι ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που εκδίδει ο διοικητής της τράπε-
ζας Ελλάδος. 
4. τα παραπάνω δικαιολογητικά , εκτός από την εγγύηση συμμετοχής , μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με 
την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύ 
τους , θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά μ΄ αυτό. 
5.  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά , βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 
6. εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις περι-
πτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον της δικαστι-
κής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφο. 
Για τους προμηθευτές που στην χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση , αυτή μπορεί να αντικατασταθεί 
με υπεύθυνη δήλωση , βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική η 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 
 
Στους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον: 
α. ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην διαμόρφωση του 
προσφερόμενου προϊόντος. 
β. στην ένωση των προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχι-
στον 50% της τιμής προσφοράς. 
γ. κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση , πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) 
και (4) της παραγράφου 2 α του άρθρου 7 του παρόντος. 
δ. η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά  , η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση , είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογρα-
φική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή μέρος αυτού που 
αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
ε. με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρω-
σης ή ανάθεσης της προμήθειας  , η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

Άρθρο  7ο:Προσφερόμενη τιμή 
 

Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίδεται ανά μονάδα τεμαχίου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. , για 
παράδοση του υλικού όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσης. 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Εφόσον από την προμήθεια δεν 
προκύπτει με σαφήνεια ή προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προ-
σφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη , 
σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 της Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο  8ο:Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 
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Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές την χώρα προέλευ-
σης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν ισχύουν προκειμένου για προϊόντα κοι-
νοτικής προέλευσης. Επίσης στην προσφορά δηλώνεται το εργοστάσιο , στο οποίο θα κατασκευάσει τα προ-
σφερόμενα υλικά και το τόπο εγκατάστασης του  , εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολα-
βούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης , πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 
εγκατάστασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε 
μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί ανυπαρξία του εργοστασί-
ου κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ,  η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλεται ποινή απο-
κλεισμού του δηλώσαντος , από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου με την διαδικασία που προβλέπε-
ται στην παρ. 2 του άρθρου 18 της Υπουργικής Απόφασης. Επίσης η προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνι-
σμούς και ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατα-
σκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά , μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο , εκτός των στοιχείων της παρ. 2 
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κα-
τασκευαστούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας , σε περίπτω-
ση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Μετά την σύναψη της 
σύμβασης δεν επιτρέπεται αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά. Αλλαγή εργοστασίου 
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 18 της Υπουργικής Απόφασης. Κατασκευή υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά , χωρίς έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου , με τις προβλε-
πόμενες κυρώσεις. 

 
Άρθρο  9ο: Συμβατικά Στοιχεία - Σειρά ισχύος 

 
 Τα συμβατικά στοιxεία της προμήθειας και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους είναι 
τα παρακάτω: 
1. η παρούσα διακήρυξη. 
2. το τιμολόγιο προσφοράς. 
3. ο προϋπολογισμός. 
4. η γενική συγγραφή υποxρεώσεων. 
5. η ειδική συγγραφή υποxρεώσεων. 
 

 Άρθρο  10ο: Κρατήσεις 
 
 Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τις παραλήπτριες υπηρεσίες. Στις κρατήσεις υπέρ τρίτων θα υπολογί-
ζεται και κράτηση 0,25% επί του συμβατικού τιμήματος υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του ταμείου αρω-
γής υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορείου. (Ν. 1797/88). Από την παραπάνω κράτηση εξαιρούνται οι προμή-
θειες που γίνονται σε βάρος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

 
 Άρθρο  11ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 

 
 Στον προμηθευτή που έγινε κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβά-
νει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. το είδος. 
β. την ποσότητα. 
γ. την τιμή. 
δ. τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε. τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
ζ. τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης . Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης 
αυτής είναι άκυρη. 
η. την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα , το δε έγγραφο της σύμβασης έχει μόνο αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε 15 ημέρες 
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών όμως αρχίζει μετά από 10 ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον ή σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προ-
θεσμίας των 10 ημερών , ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 



 

 

5 

5 

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στα άρθρα 34, 35 της απόφασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Άρθρο  12ο: Υπογραφή της σύμβασης 
 

Με την ανακοίνωση κατακύρωσης της προμήθειας καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     16   /   10  /2014 
Ο  Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Βάιος Ελευθερίου 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Καρδίτσα  16  / 10 /2014 
Ο Συντάξας 

 
 
          

Λάππας Αλέξανδρος 
Ηλ/γος - Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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