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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ »

Συνολικής δαπάνης 

Η παρούσα προμήθεια αφορά 

το ΤΜΗΜΑ Α: το οποίο περιλαμβάνει εργασίες αποξίλωσης σαράντα (40) παλαιών στεγάστρων
–μεταφοράς   και  τοποθέτησης  των  παλαιών  υφιστάμενων  στεγάστρων  (μόνο  αυτών  που
βρίσκονται σε καλή κατάσταση) σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Μετά την τοποθέτηση
θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης  των παλαιών υφιστάμενων στεγάστρων (καθαρισμός
για  την  αφαίρεση  ρύπων,  γκράφιτι  και  διαφημιστικών  –  βαφή  των  μεταλλικών  τμημάτων-
τοποθέτηση  στατικής σήμανσης της στάσης    και αντικατάσταση  πάνελ οροφής με όμοια από
φιμέ κυψελωτό πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 6-8mm / πλευρικών φύλλων συνθετικού υλικού
στα  στέγαστρα  τύπου  Α  και  αντικατάσταση  υπερβολικά  φθαρμένων  μεταλλικών  τμημάτων
στεγάστρων σε περιορισμένη έκταση  ) συμβατικού ποσού   ΤΡΙΑΝΤΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  συμπεριλ. ΦΠΑ  ήτοι 37.187,60€ (29.990,00€ +
ΦΠΑ24% 7.197,60€)  

και

το  ΤΜΗΜΑ Β:το οποίο περιλαμβάνει την  προμήθεια –τοποθέτηση, αποκατάσταση του χώρου
και  την  σύνδεση  των  νέων  στεγάστρων  με  το  δίκτυο  χαμηλής  τάσης  της  ΔΕΗ,  για  την
αναβάθμιση των στεγάστρων  στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας  για  τις ανάγκες του Δήμου
Λαρισαίων. Συνολικά θα αναβαθμιστούν 46 στάσεις,  στις έξι (6) εκ των οποίων θα τοποθετηθούν
νέα στέγαστρα και  στις σαράντα (40) θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα , συνολικού ποσού
ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ
ΛΕΠΤΑ συμπεριλ. ΦΠΑ ήτοι 171.960,72 € (138.678,00 € + ΦΠΑ24% 33.282,72€)

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 9η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του έτους
2021,  ο  κος Απόστολος  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λαρισαίων,  και  για  το  ΤΜΗΜΑ Α της
προμήθειας  η  κα.  ΙΩΑΝΝΙΔΗ  ΘΕΟΦΑΝΩ,  με  ΑΔΤ  ΑΖ  263522,  κάτοικος  ΛΑΡΙΣΑΣ που
εκπροσωπεί νομίμως την επιχείρηση ‘ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α..’ διεύθυνση Ρούζβελτ 24- Τ.Κ. 41222 –
Λάρισα ΑΦΜ: 094175739, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος  των  συμβαλλομένων,  ενεργώντας  βάσει  του  άρθρου  105  του  Ν.  4412/2016   και
έχοντας υπόψη:
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1. Τον  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/08.08.2016  τεύχος  Α΄’:  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

2. Το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)

3. Το άρθρο 103 και 209 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
4. το  υπ’  αριθμ.  32803/26-08-2020  Πρωτογενές  αίτημα  για  διενέργεια  της  προμήθειας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» (ΑΔΑΜ 20REQ007223929).

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 2917 με αρ. πρωτ. 2020/33692/21-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΛΗΩΛΞ-
Μ36) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση
πράξης ανάληψης  υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», δια της οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
64.7135.43002  και χρηματοδότηση  ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, την έγκριση του αιτήματος με
ΑΔΑΜ 20REQ 007235498.

6. Την απόφαση υπ’ αριθμ.  429 με αρ.  πρωτ.  2021/4641/08-02-2021 (ΑΔΑ:  ΨΩ2ΒΩΛΞ-
ΑΚ4) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση
πράξης ανάληψης  υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», δια της οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
64.7135.43002  και χρηματοδότηση  ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

7. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 2918 με αρ. πρωτ. 2020/33695/28-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΘΩΛΞ-
2ΓΣ) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση
πράξης ανάληψης  υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»,  δια  της οποίας δεσμεύεται  ποσό ύψους  60.000,00€  σε  βάρος του Κ.Α.
30.7135.43020 και χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ καθώς και την έγκριση του αιτήματος με
ΑΔΑΜ 20REQ 007235498.

8. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 588  με αρ. πρωτ. 2021/6083/16-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΑΜΩΛΞ-
ΤΦΠ) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση
πράξης ανάληψης  υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»,  δια  της οποίας δεσμεύεται  ποσό ύψους  60.000,00€  σε  βάρος του Κ.Α.
30.7135.43020 και χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ καθώς και την έγκριση του αιτήματος με
ΑΔΑΜ 20REQ 007235498.

9. Την 75/2020 (ΑΔΑ: 6Α04ΩΛΞ-Ψ91) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών. 

10. Την  513/2020  (ΑΔΑ:64ΝΨΩΛΞ-ΡΔΟ)  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί
‘Συγκρότησης  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  για  την  «Προμήθεια  και
εγκατάσταση  στεγάστρων  για  την  εξυπηρέτηση  του  επιβατικού  κοινού  του  Δήμου
Λαρισαίων» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

11. Την  με  αριθμ.  514/09-09-2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Λαρισαίων  ‘’Περί  έγκρισης  Τευχών  Δημοπράτησης  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας
«Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του
Δήμου Λαρισαίων»

12. Τις υπ. αριθμ.  608 /2020 και 687 /2020 και Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
εξέταση 1ου & 2ου  Πρακτικού αντίστοιχα επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια και
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εγκατάσταση  στεγάστρων  για  την  εξυπηρέτηση  του  επιβατικού  κοινού  του  Δήμου
Λαρισαίων και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 

13. Την  υπ.  αριθμ.  20/2021   Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα  εξέταση  3ου
Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων»  και κατακύρωση αυτού.

14. Τις από  02-10-2020  προσφορές των οικονομικών φορέων.
15. Την  υπ.  αριθμ.  12570/23-03-2021  πρόσκληση  της  Υπηρεσίας  μας  για  υπογραφή

σύμβασης
Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ » για το  ΤΜΗΜΑ Α: στον οικονομικό φορέα
ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ Α.Ε.,  διεύθυνση Ρούζβελτ  24-  Τ.Κ.  41222 –  Λάρισα ΑΦΜ:  094175739,  ΔΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ, με ποσό προσφοράς συμπεριλ. ΦΠΑ 37.187,60€ (29.990,00€ + ΦΠΑ24% 7.197,60€).
με τις τιμές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
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τμήμα Α Της Προμήθειας

1

Εργασίες αποξήλωσης παλαιών στεγάστρων –  μεταφοράς

και τοποθέτησης των παλαιών υφιστάμενων στεγάστρων

(μόνο  αυτών  που  βρίσκονται  σε  καλή  κατάσταση)  σε

θέσεις  που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία.  Μετά  την

τοποθέτηση θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης  των

παλαιών  υφιστάμενων  στεγάστρων  σε  περιορισμένη

έκταση   (καθαρισμός  για την αφαίρεση ρύπων, γκράφιτι

και διαφημιστικών – βαφή των μεταλλικών τμημάτων  και

αντικατάσταση   πάνελ  οροφής  με  όμοια  από  φιμέ

κυψελωτό  πολυκαρβονικό  φύλλο  πάχους  6-8mm /

πλευρικών  φύλλων  συνθετικού  υλικού  στα  στέγαστρα

τύπου  Α  και  αντικατάσταση  υπερβολικά  φθαρμένων

μεταλλικών τμημάτων στεγάστρων)– 

δες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατ’
αποκοπή

1 30.645,16 30.645,16

29.990,00 29.990,00

Σύνολο τμήματος Α:  29.990,00
ΦΠΑ24%:  7.197,60

ΓΕΝΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ Α:  37.187,60€

Έναντι δαπάνης για το ΤΜΗΜΑ Α: 

ΤΡΙΑΝΤΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  συμπεριλ.

ΦΠΑ  ήτοι 37.187,60€ (29.990,00€ + ΦΠΑ24% 7.197,60€).
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με τους παρακάτω όρους τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ  –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΛΙΚΩΝ –  ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(άρθρα 206 έως 209 καθώς και τα 211, 213   του Ν.4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 1

Χρόνος παράδοσης υλικών

Έχοντας υπόψη :

1/την  6η  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  V  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  ΣΤΟΝ  ΆΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:  «Προμήθεια  εξοπλισμού,  κατασκευή,  μεταφορά και  τοποθέτηση  στεγάστρων,  για  την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,  για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
δήμων της χώρας» με την οποία παρατείνεται η λήξη του προγράμματος έως τις 31-12-2021
2/ το τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα το οποίο για το τμήμα Α ο χρόνος παράδοσης των υλικών
ήταν 6 εβδομάδες (έως  1/01/2021)  ενώ αντίστοιχα για το τμήμα Β ήταν 10 εβδομάδες (έως
31/12/2020) 
3/ η διεκπεραίωση της προμήθειας ολοκληρώθηκε στις  21-01-2021

Ορίζεται  ο κάτωθι χρόνος παράδοσης των υλικών για το τμήμα Α:   διάστημα  6 (έξι) εβδομάδων
από την υπογραφή της σύμβασης 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η φύλαξη των υπό
τοποθέτηση υλικών προμήθειας είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από τον  ανάδοχο και  η  παράταση
χορηγείται  χωρίς  να συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας βίας ή  άλλοι  ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου  και  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ‘‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’’  της  παρούσας  διακήρυξης.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,  με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 
[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό
Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ]
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την  επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η
παραλαβή συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των δικαιωμάτων του Δημοσίου  και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208
του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί  να εγκρίνεται  αντικατάστασή της με  άλλη,  που να είναι  σύμφωνη με  τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
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τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει  ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Αμέσως μετά την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή , ο ανάδοχος καταθέτει
Εγγύηση  3%,  ως  εγγύηση  καλής  λειτουργίας (παρ.2  άρθρο  72  του  ν.4412/16)  για  την
αποκατάσταση  των  ελαττωμάτων  που  ανακύπτουν  ή  των  ζημιών  που  προκαλούνται  από
δυσλειτουργία  των  έργων  ή  των  αγαθών  κατά  την  περίοδο  εγγύησης  καλής
λειτουργίας( διάρκειας ενός έτους )- δες 6.6 Διακήρυξη

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας.

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της κάθε προμήθειας ορίζεται σε ένα (1)
έτος από την ημερομηνία παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του
χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια,  βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της
προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις. Τυχούσα έγκριση των υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την
αποξήλωση τους εφόσον μετέπειτα διαπιστωθεί ακαταλληλότητα τους για διάφορους λόγους.
 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου  της  προμήθειας  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Σε περίπτωση αναφοράς για βλάβη σε στέγαστρο, ο ανάδοχος θα πρέπει να το αποκαταστήσει/
επιδιορθώσει άμεσα και όχι αργότερα από πέντε ημερολογιακές ημέρες.
Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από βανδαλισμό, τότε ο Δήμος είναι υπεύθυνος να
καλύψει  το επιπλέον κόστος επισκευής.
Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η
επιτροπή παρακολούθησης  και  παραλαβής ή  η  ειδική  επιτροπή που ορίζεται  για  τον  σκοπό
αυτόν από την αναθέτουσα αρχή. προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την
έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο
οποίο  αποφαίνεται  για  την  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις  απαιτήσεις  της  σύμβασης.  Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική  διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί  σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη

6





σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ. 
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών
του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που
είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

ΑΡΘΡΟ 2:
Τα παραπάνω προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις  τεχνικές προσφορές των
προμηθευτών, τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, τα
οποία έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος  Α'  του  ν.4412/2016. Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες  δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς  τους. Η  αθέτηση  της  ανωτέρω  υποχρέωσης  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν4412/2016,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 3:
Οι προμηθεύτριες εταιρείες, κατά την υπογραφή της σύμβασης, κατέθεσαν: 
για το ΤΜΗΜΑ Α:την υπ’ αριθμ. e-108397 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 1.500,00€, 
ως εγγυήσεις; καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του  Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας,  χωρίς  τον  ΦΠΑ.  Η  εγγύηση  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή των υλικών.

ΑΡΘΡΟ  4

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(άρθρο 200 του Ν.4412/2016)

Το συνολικό ποσό της ανάθεσης θα αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

I. Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή στον Ανάδοχο του τιμήματος ης προμήθειας θα γίνει µετά την οριστική  παραλαβή
της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την αρμόδια Υπηρεσία και την έκδοση
του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. 

II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις προμηθειών - υπηρεσιών
Για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
ν.4412/16.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. (άρθρο 200 παρ.6 του
Ν.4412/16)

III. Εξόφληση τιμήματος
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
έκδοση  του  τιμολογίου  και  εφόσον  ο  τελευταίος  προσκομίσει  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά.  Σε
περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες μετά την  ημερομηνία  παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου  ή άλλου ισοδύναμου για
πληρωμή  εγγράφου,  τότε  η  αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία  2011/7  της  16ης  Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις  εμπορικές συναλλαγές),  καθίσταται  υπερήμερος και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να
απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
(άρθρο 203 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης)  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν
κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης. 
β)  εφόσον δε φόρτωσε,  παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16.

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16)

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, η παρακάτω κύρωση:
α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά
περίπτωση.

Επιπλέον μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του αναδόχου από το  σύνολο  των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. (άρθρο 203 παρ.4 Ν.4412/16) 
    
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 6
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

(άρθρο 205 Ν.4412/16)

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση
ή  την  εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ  αφορμής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων :
22 του παρόντος «Κήρυξη  Οικονομικού Φορέα  Έκπτωτου»
20 του παρόντος «Χρόνος παράδοσης υλικών»
20 του παρόντος «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας»
20 του παρόντος «Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση»

να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική
προσφυγή.  

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, τέλη χαρτοσήμου,  υπέρ ΟΓΑ και κράτηση
φόρου.  Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ρητά συμφωνείται και από τα δύο μέρη και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι η παρούσα σύμβαση
τίθεται σε ισχύ από σήμερα.

Σε  πίστωση  των  παραπάνω  συμφωνηθέντων  οι  συμβαλλόμενοι  συνέταξαν  την  παρούσα
σύμβαση την οποία, αφού την διάβασαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό της, την υπέγραψαν σε
πέντε όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα πέντε πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων
και από ένα έλαβαν οι αντισυμβαλλόμενοι.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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Για την προμηθεύτρια για το ΤΜΗΜΑ Α:

……………………..
(υπογραφή και σφραγίδα)
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