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       Απιθμ. μελέηηρ: 5/19 

 
 
 

ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  (ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

λένπ εμνπιηζκνχ ηξηψλ (3) παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Εαράξσο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ Φαξψλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

δηακφξθσζε αζθαιψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 

πξφηππα αζθαιείαο ΔΛ1176:2008, ΔΛ1177:2008 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη 

νξίζεη ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ‟ αξίζκ. 28492/11-05-2009 Υπνπξγηθή 

Απφθαζε (ΦΔΘ Β 931/18-05-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

ππ'αξίζκ. 27934/2014 Υπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 2029/ 25 -7- 2014). 

Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 208.998,28 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

24%.  

 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

„‟ ΦΗΙΟΓΖΚΟΣ ΗΗ „‟  (θαη ηε ΣΑΔ 055(2017 ΣΔ 05500010) 

Ζ παξαπάλσ πξνκήζεηα είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 

ηνπ Γήκνπ κε ΘΑ 02.61.7135.01 ηίηιν: Ππομήθεια- ηοποθέηηζη εξοπλιζμού 

για ηην αναβάθμιζη παιδικών σαπών ηος Δήμος ζηα πλαίζια ηος 

σπημαηοδοηικού ππογπάμμαηορ "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ".  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο: 

 Τνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114 Α‟) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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 Τνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α‟). «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη 

ηεο Απνθ/λεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Τνπ Λ. 4412/8-8-2016/ ΦΔΘ Α 147/8-8-2016 Γεκφζηεο Σπκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (προζαρμογή ζηις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Τνπ Λ. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 η. Α΄/16-06-2011) «Γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο 

θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4389/2016 (ΦΕΚ.94/Α/27-5-

2016) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4411/2016 (ΦΕΚ.142/Α/03-08-2016). 

 Τνπ Λ. 4013/2011 Φ.Δ.Θ. 204 η. Α΄/15-09-2011 «Σχζηαζε Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ.3588/2007 (πηωτεσηικός κώδικας) – Πξν- 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη κε ηνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τνπ Λ. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ η. Α΄/29-05-2013) “Δζληθφ Σχζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΣΤ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ 

Λ. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 η. Α΄/07-04-2014) θαη ηελ παξ. 13 ηνπ 

Άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016(Α΄147)Τνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 648/2004 

θαη Θαλνληζκφ (ΔΘ) 907/2006 ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά 

(EE104/8.4.2004 θαη L168/21.6.2006 αληίζηνηρα) θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

 Τεο KYA 381/2005 «Οξηζκφο αξκφδηαο Δζληθήο Αξρήο θαη θαζνξηζκφο 

κέηξσλ ειέγρνπ, ηειψλ θαη θπξψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Θαλνληζκνχ 

(ΔΘ) 648/2004 ηνπ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα 

απνξξππαληηθά» (ΦΔΘ 539/Β/2-5-2006). 

 Τνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζην δηαδίθηπν - Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» (ΦΔΘ 112 Α). 

  Τεο Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677 Β‟). 

 Τνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΘ 194 Α‟). 

 Τνπ Λ.2286/1995 (ΦΔΘ 19 Α‟) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

 Τνπ άξζξν 157 ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160 Α‟) πεξί εγγπήζεσλ. 

 Τνπ Λ. 4152/2013 (ππνπαξ. Ε5) « Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
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 Τεο Υπνπξγηθή Απφθαζε 28492/11.05.2009 "Θαζνξηζκφο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ, ηα φξγαλα 

θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο 

απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα” (ΦΔΘ 

931Β/18.5.2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ 'αξίζκ. 

27934/2014 Υπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 2029/25.7.2014)». 

Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη :  

α) Γηαθήξπμε. 

β) Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γ) Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ. 

δ) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ. 

ε) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

ζη) Σχκβαζε 

 

Άπθπο 4ο : Σπόπορ εκηέλεζηρ 

Ζ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαράξσο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

μόνο βάζει ηιμήρ, ζην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Άπθπο 5ο : Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Τν χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ θαη δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε 

αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 72 παξ. 1α ηνπ Λ.4412/16). Ζ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηηρ 

εκηιμώμενηρ ζύμβαζηρ συπίρ Φ.Π.Α. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ ανάδοσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο λοιπούρ πξνζθέξνληεο κεηά:  
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α). ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β). ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ 

έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ.  

 

Άπθπο 6ο : Εγγςήζειρ 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ , εθηφο ΦΠΑ, θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Οκνίσο αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7Β ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο [ή ζηην περίπηωζη ποσ 

οι σπηρεζίες είναι διαιρεηές και η παράδοζη γίνεηαι ημημαηικά : απνδεζκεχνληαη 

ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά] κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο λα 

παξάζρεη «Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία 

ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Τν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ. (άξζξν 

72 παξ.2 ηνπ Λ.4412/16) .  Δηδηθφηεξα ν εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ ηοςλάσιζηον γηα παξνρή αληαιιαθηηθψλ γηα πέληε 

(5) έηε θαζψο θαη γξαπηή εγγχεζε γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε, ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα  εηδψλ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530


5 
 

Άπθπο 7ο : Ιδιόηηηερ και Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ – ςνοδεςηικά έγγπαθα  

Oια ηα είδε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζα 

είλαη δε γλσζηψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, κε θαιή θήκε θαη 

εκπεηξία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (φξγαλα, δάπεδα, θσηνβνιηαηθά θσηηζηηθά 

ζψκαηα) Παηδηθήο Φαξάο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα θέξεη ηηο 

απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Όια ηα είδε ζα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα (Διιεληθά θαη 

Δπξσπατθά) θαη φ,ηη άιιν απνδεηθλχεη ηελ γλεζηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Γηα θάζε φξγαλν, ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνκεζεπηή ζηε Γηεχζπλζε 

Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Εαραξσο , εληφο είκοζι (20) ημεπών από ηην 

ηοποθέηηζή ηοςρ, εηθνλνγξαθεκέλα πξσηφηππα ηερληθά έληππα, ηερληθή 

πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο νξγάλσλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία 

εηδψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη εγρεηξίδην νδεγηψλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ζηηο νπνίεο ζα πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα:  

 ηνπο απαηηνχκελνπο νπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ,  

 ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο ησλ ζεκειηψζεσλ θαη ησλ δαπέδσλ ζηήξημεο 

ηνπ,  

 ηε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ  

 

Άπθπο 8ο : Ιζσύρ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ ζεσξείηαη φηη ηζρχνπλ ρσξίο θακία αιιαγή γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) μηνών απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
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Άπθπο 9ο : Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ – ύμβαζη – Παπάηαζη 

Κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ν/νη αλάδνρνο/νη ηεο 

πξνκήζεηαο ππνρξενχληαη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ζρεηηθή θνηλνπνίεζε 

ζε απηφλ, λα πξνζέιζεη/ζνπλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Εαράξσο, γηα ηελ ππνγξαθή 

ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνληαο ηελ αλάινγε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε ηέζζεπιρ (4) 

μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζα επέιζεη κε ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ εηδψλ ζηηο παηδηθέο 

ραξέο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ Γήκν 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ Πηζηνπνηεηηθψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο. Ο εμνπιηζκφο αθνξά ηα φξγαλα παηδηθήο 

ραξάο, ηα θσηνβνιηαηθά θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ηα πιαθίδηα αζθαιείαο. 

Πηζηνπνηεηηθά επίζεο ζα παξαδνζνχλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη και ηπειρ (3) μήνερ κεηά ηε ιήμε ηεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη 

ησλ δχν πιεπξψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο 

παξάηαζήο ηεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο 

νχηε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

 

Άπθπο 10ο :Σπόπορ πληπυμήρ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεπκέλσλ εηδψλ θάζε θνξά ζα γίλεηαη κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπο, κε ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ 

Γήκν Zαραξσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξνζθνκηζηνχλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη 

εθδνζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο. Ζ 

θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά απφ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκνινγίσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. 

Οη λφκηκεο θξαηήζεηο (0,10% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ θαη 4% θφξνο πξνκεζεηψλ επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαζηαηηθνχ) βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη θάζε θνξά ηνλ 

αληίζηνηρν θνξέα. 

 

Άπθπο 11ο :ηαθεπόηηηα Σιμών 
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Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηηαη. 

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξν βιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 12ο : Παπαλαβή 

H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο (ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο), πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο 

άλσ λφκνπ. Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη 

καθξνζθνπηθφο έιεγρνο. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 

πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε 

παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

208 ηνπ λ. 4412/16. 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα εθάζηνπ είδνπο δχλαηαη λα απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Τν ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζα ππνγξάθεηαη απφ ηε αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ, 

επηβάιιεηαη λα ειέγρεη ηα αλαγξαθφκελα ζην Γειηίν Απνζηνιήο θαη λα 

πξνβαίλεη ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ παξαιακβαλφκελσλ πξντφλησλ γηα λα 

δηαπηζησζεί ε θαιή ηνπο θαηάζηαζε. 

Τα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε 

ησλ παξαιακβαλφκελσλ εηδψλ ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

Άπθπο 13ο :Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών - ανηικαηάζηαζη 

1. Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ ιφγσ θαθήο 

πνηφηεηαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη άκεζα λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε 

ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, εάλ δε δελ ην πξάμεη, δχλαηαη ε ππεξεζία λα 

πξνκεζεπηεί απφ ην εκπφξην άιια είδε κε ρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
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2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε 

ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ 

πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απζεκεξφλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. 

3. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

4. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

Άπθπο 14ο : Έκπηυζη αναδόσος 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή 

αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, β) ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Σηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

1. νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ 

κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 

εθπξφζεζκα. 

Τν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 
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επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 

πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, 

ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

 

Άπθπο 16ο : Εθαπμοζηέο δίκαιο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη 

φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, 

νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Φ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. 

Άπθπο 17ο : Σελικέρ διαηάξειρ 

1. νη δηαγσληδφκελνη κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ δηεξεπλήζεη 

πιήξσο ηα παξαθάησ, είλαη ελήκεξνη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο Σχκβαζεο θαη 

έρνπλ εθηηκήζεη κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο εθείλεο ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο : 

 Τελ πεξηνρή ησλ ρψξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 Τηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 Τνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. 

 Τε Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Τηο πεξηνρέο απνζέζεσλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θ.ιπ. 

2. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα 

ελήκεξνο ηεο θχζεο θαη ηνπνζεζίαο ησλ ρψξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ γεληθψλ θαη 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

θάζε είδνπο πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδψλ, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, ζηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ζην 
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επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ζην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο θ.ιπ. 

3. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα 

ελήκεξνο γηα ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο 

δπζρέξεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο απφ ηελ παξέκβαζε ΟΘΩ θιπ. θαη έρεη ιάβεη ππφςε 

φηη θακία απαίηεζε ζρεηηθή κε απνδεκίσζε ζα ηνπ αλαγλσξηζηεί θαηά νπνηνδήπνηε 

ηξφπν, ιφγσ ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ή δπζρεξεηψλ θπθινθνξίαο θαη 

ηέινο φηη έρεη κειεηήζεη, κε ην ζθνπφ λα ζπκκνξθσζεί κε ηα ππάξρνληα 

δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπληζηνχλ 

καδί κε απηή ηελ Δ.Σ.Υ ηελ βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Άπθπο 18ο : Φόποι – ηέλη – κπαηήζειρ  

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηηο εκέξεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

 
Εαράξσ .21./.2./ 2019 Εαράξσ …21../.2./ 2019 

 ν Σπληάμαο  O Πξντζηάκελνο  Γ/λζεο Τερληθψλ   

 

Υπεξεζηψλ,  Πεξηβάιινληνο & Πνι/κηαο 

    Γξίιηαο Αληψληνο 

   Γεσπφλνο (ΠΔ 9) 

   

 

 Κηρφπνπινο Παλαγηψηεο  

 

 

 Ζιεθηξνινγνο Κεραληθφο ΤΔ 4  

 
 
 
 
  

 


