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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

€ 195.000,00 (με Φ.Π.Α.) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

  

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούριων μηχανημάτων έργου 
και ενός (1) συνοδευτικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντα μηχάνημα έργου 
και συγκεκριμένα ενός φορτηγού αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό, ενός 
Θρυμματιστή-Καταστροφέα, ρυμουλκούμενο, με πετρέλαιο και μιας Κεφαλή κλαδέματος.    

Το φορτηγό αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την μεταφορά ειδικών 
απορριμμάτων (όπως είναι τα ογκώδη αντικείμενα) από τις γειτονιές του Δήμου, αλλά και 
πάσης φύσεως μεταφορές και σκοπεύει να καλύψει διαρκής ανάγκες της περιοχής που 
κρίνονται απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα 
προβλήματα της υπηρεσίας καθαριότητας της περιοχής.   

Ο κλαδοθρυμματιστής θα χρησιμοποιηθεί για τον θρυμματισμό και τεμαχισμό κλαδιών 
ή κορμών δέντρων και την παραγωγή αξιοποιήσιμου θρυμματιζόμενου οργανικού υλικού, 
στον Δήμο Αγιάς. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του όγκου των προϊόντων της 
κοπής/κλαδέματος θάμνων και δέντρων, με το τελικό θρυμματισμένο προϊόν να μπορεί να 
μεταφερθεί ευκολότερα στο χώρο απόρριψης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητά χρήσης ως 
φυσικό λίπασμα, ή ως πρώτη ύλη για κομπόστ, (σε περίπτωση που καταστεί δυνατή τέτοιου 
τύπου αξιοποίησή), αντί να καταλαμβάνει χώρο στον τοπικό ΧΥΤΑ.  

Η κεφαλή κλαδέματος θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της αυτοφυής βλάστησης 
(θάμνοι, κλαδιά) των δρόμων προκειμένου να θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες καθαρισμού του 
συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου (αγροτικό και δημοτικό. 

Στην τιμή προσφοράς των υπό προμήθεια ειδών θα περιλαμβάνονται η μεταφορά στο 
χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, η απαραίτητη επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευσης επί 
του χειρισμού του μηχανήματος και η τοποθέτηση των επιγραφών και των άλλων διακριτικών 
που θα καθορίσει ο Δήμος. 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 157.258,06 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%: 37.741,94 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 
195.000,00 ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
- το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- της υπ’ αριθ. 132/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς για την έγκριση 
διενέργειας της προμήθειας, 

- της με αριθμό 16/2018 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την 
εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMATOΣ, MHXANHMAΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

- της με αριθμό 84/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 16/2018 μελέτης, την εκτέλεση της προμήθειας 
με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης, 

- της υπ’ αριθ. 84/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί 
διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 
2018, 

- της με αριθμό 01/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς περί 
Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, 

- της με αριθμό 3/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς περί Συγκρότησης 
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

- της με αριθμό 21/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς περί 
Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο  
 Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη/Έγγραφα της Σύμβασης και στοιχεία της 
προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεσή της, είναι τα παρακάτω και σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 
καθορίζεται ως εξής: 
1. Η Σύμβαση, 
2. Η Διακήρυξη, 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 
6. Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 
7. Το Τιμολόγιο μελέτης. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Εγγυήσεις 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) της 
προϋπολογισθείσας από την προμήθεια δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων 
ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και 
πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Πληρωμές  

 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια 

ειδών (και κατά περίπτωση τμηματικά) σύμφωνα με την περίπτωση α', παραγρ. 2 και παραγρ. 
4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των ειδών και 
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής 
και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
2.2.6.2. της διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 
της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Παραλαβή υλικών - Χρόνος & Τρόπος παραλαβής 

 
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. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των 
υλικών η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο 
(μακροσκοπικά ή με χημική εξέταση) και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος.  

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 παραληπτέα 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’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 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. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Έκπτωση αναδόχου  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 



 

 Σελίδα 6 από 7 

 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι εξής κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
Υποβολή προσφορών 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και για 
όλα τα τμήματα – ομάδες, ως αυτά προσδιορίζονται παραπάνω και με βάση την με αριθμό 
16/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται 
σε τρία (3) τμήματα - ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο 
των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε 
τμήμα - ομάδα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Προδιαγραφές 

 
Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών 
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Προδιαγραφών στην με αριθμό 16/2018 μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγιάς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά 

ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. 
 

 
 

Αγιά, 3/07/2018 
Θεωρήθηκε 

Μ.Ε. Δημάρχου 
Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Τοπ/φος Μηχ/κος  

Συντάχθηκε 
 
 
 

ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
Πολιτικός Μηχ/κος 
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