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6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1o : Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 454.923,76€ (με το ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων με τη διαμόρφωση παιδικών
χαρών και συγκεκριμένα την αναβάθμιση είκοσι τριών (23) παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες του
Δήμου Αλμωπίας, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων αυτών του Δήμου. Ειδικότερα, στόχος
της μελέτης αποτελεί η ορθή, λειτουργική ανασχεδίαση των  υφιστάμενων  παιδικών χαρών, σύμφωνα με
την  Εγκ.44  του Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46)  και  την  Υπουργική  Απόφαση 27934
(ΦΕΚ2029/25-7-2014) με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  παιχνιδιών  που  πληρούν  τις  προδιαγραφές
ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται  από την ισχύουσα νομοθεσία,  με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη
σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων. Η προμήθεια θα εκτελεστεί
στις  αντίστοιχες  παιδικές  χαρές  με  ευθύνη  του  αναδόχου,  χωρίς  καμία  επιβάρυνση  πέραν  των
αναφερόμενων στον προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2o : Ισχύουσες Διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:
-  του ν.4412/2016 (Α' 147)  Δημόσιες  «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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του  ν.4314/2014  (Α'  2652, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.3614/2007  (Α'  267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,

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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,3

του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 4 

του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες 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”, 

του 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.)», 

2 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
4 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται 
από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
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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.

ΑΡΘΡΟ 3o : Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,5 είναι τα ακόλουθα:
1.     η με αρ. ............………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.........................), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.       το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]6

3.       Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4.       Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός
5.       Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
6.       Τυποποιημένο Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής7

ΑΡΘΡΟ  4o      : Αξία και Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 454.923,76€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η
Προμήθεια είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ
2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α).
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με βάση τους
όρους  που  θα  καθορίσει  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας. Θα ανακηρυχτεί δηλαδή
ένας ανάδοχος για το σύνολο των ειδών και συγκεκριμένα αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στον προϋπολογισμό της μελέτης. Σε περίπτωση ισότιμου ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης, για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. Οι λόγοι που καθιστούν
αναγκαία  την  ανάδειξη  ενός  αναδόχου  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  αναφέρονται  στη  συνέχεια.  Η
παρούσα  ανάθεση  ορίζει  διάρκεια  σύμβασης  εννέα  (9)  μηνών.  Μέσα  σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  ο
ανάδοχος θα πρέπει να έχει προμηθεύσει και τοποθετήσει όλα τα είδη για το σύνολο των είκοσι τριών (23)
παιδικών χαρών. Η χρονική διάρκεια παράδοσης των παιδικών χαρών είναι σημαντικό να είναι η μικρότερη
δυνατή έτσι ώστε οι παιδικές χαρές να είναι κατάλληλες και έτοιμες προς χρήση άμεσα, σύμφωνα με τη
κείμενη νομοθεσία.

Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό, και πρέπει να τηρηθεί η σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθεί
η ασφαλής και σωστή τοποθέτηση κάθε είδους στην ανάλογη παιδική χαρά. Ένας ανάδοχος, μπορεί ο ίδιος
να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα, ώστε να είναι συνεπής στην υποχρέωση της παράδοσης εντός ορισμένης

5Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 
παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων 
όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. 
Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το 
σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις 
εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
6Για συμβάσεις άνω των ορίων
7Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
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χρονικής  περιόδου,  χωρίς  να  δέχεται  καθυστερήσεις  από  άλλους  ανάδοχους,  στην  περίπτωση  που  η
προμήθεια διαχωριζόταν σε ομάδες ή γινόταν ανάθεση ανά είδος. Ανάθεση ανά ομάδα ή ανά είδος, ενέχει
μεγάλη πιθανότητα  περισσοτέρων του  ενός  ανάδοχων,  γεγονός  που δεν  θα  επέτρεπε την  τήρηση της
ενδεδειγμένης και σωστής σειράς τοποθέτησης των ειδών. Επιπλέον, εγκυμονεί κίνδυνος να μην αναδειχθεί
ανάδοχος για κάποια ομάδα ή είδος την ίδια χρονική στιγμή. Δεδομένου ότι το αντικείμενο της μελέτης είναι
η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού σε είκοσι τρεις (23) παιδικές χαρές του Δήμου, με σκοπό την
πιστοποίηση και έκδοση άδειας λειτουργίας, θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
των παιδικών χαρών, καθώς μέχρι να γίνει επαναπροκήρυξη του τμήματος της προμήθειας, για την οποία
δεν αναδείχθηκε ανάδοχος και ολοκλήρωσή της, θα έπρεπε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των
χρονοβόρων διαδικασιών. Όλη αυτή η διαδικασία θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και
πόροι για το Δήμο και τους Δημότες.

ΑΡΘΡΟ 5o :  Εγγύηση συμμετοχής – καλής εκτέλεσης της εργασίας 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει
το 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
έγγραφα της  σύμβασης.  Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην περ.  α),
παράγραφο 1, του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,
είναι  υποχρεωμένος  εντός  δέκα  ημερών  να  προσέλθει  σύμφωνα  με  σχετική  πρόσκληση  που  θα  του
κοινοποιηθεί,  προς  υπογραφή  της  αντίστοιχης  σύμβασης  και  να  καταθέσει  την  κατά  το  άρθρο  5  της
παρούσας  προβλεπόμενη  εγγύηση  για  την  καλή  εκτέλεση  αυτής.  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας  διακήρυξης  και  συμπληρωματικά  ο
Αστικός Κώδικας. 

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 διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Συμβατική προθεσμία 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και η διάρκεια ισχύος της είναι  εννέα (9)  μήνες. Η
σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.4412/2016  και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα,  για  τη  συσκευασία,  μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται
για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση
των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα
είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα, σύμφωνα με τα συμβατικά
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στοιχεία και με την προσφορά. Επίσης, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η εγκατάσταση των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των ανακρουστικών
επιφανειών να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ1176 και τις
απαιτήσεις της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7- 8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών,
συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931) και την ισχύουσα νομοθεσία κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο
219  και  στο  Ν.4412/2016.  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα
παραδοτέα  δεν  ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο
προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της
σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των
παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι  τελευταίες  να  καλύψουν  τις
σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει  σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται  υποχρεωτικά και  στον ανάδοχο.  Αν παρέλθει  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
219 του ν.4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ποινικές ρήτρες 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
203 του Ν.4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει  από αυτήν,  εάν δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή  δεν συμμορφωθεί  με  τις
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μετά από υποχρεωτική κλήση του για παροχή
εξηγήσεων,  ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Επιπλέον  μπορεί  να  του
επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος από  το  άρθρο  74  του  ν.4412/2016  προσωρινός  αποκλεισμός  από  τη
συμμετοχή  του  σε  διαδικασίες  δημοσίων  συμβάσεων.  Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  της  προθεσμίας
παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων
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ειδών. Το ποσό των ποινικών ρητρών θα αφαιρεθεί από την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή των ποινικών
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Τιμή 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά είδος,  αλλά και  το
προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  του  συνόλου,  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.
Προσφορά που δίνει τιμή για είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν
δίνουν  την  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα,  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.  Προσφορές  που  δίνουν  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  ρήτρα  συναλλάγματος  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης
και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Πληρωμή 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή τμηματικά μετά την παραλαβή της προμήθειας
και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα  δικαιολογητικά.  Η  πληρωμή  κάθε  τιμολογίου  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων
παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του
ν.4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  να  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του φόρους τέλη και κρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που
ισχύουν  κατά  την  ημέρα  της  πληρωμής  του  και  υποχρεούται  να  καταβάλλει  στο  εργατοτεχνικό  του
προσωπικό ότι ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με αποφάσεις του.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  με Α΄βαθμό
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