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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για το κλειστό
γυμναστήριο του Δοκού της Δ.Ε Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών. Η προμήθεια αφορά τις
παρακάτω κατηγορίες:
Α. Αθλητικός Εξοπλισμός
Β. Εξοπλισμός λειτουργίας βοηθητικών χώρων
Γ. Υδραυλικός εξοπλισμός
Δ. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Ε. Εξοπλισμός Ψύξης-Θέρμανσης
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 338.066,86 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. και η
χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα ΦιλόΔημος.
Το κλειστό γυμναστήριο Δοκού έχει ολοκληρωθεί σαν φυσικό αντικείμενο στον τομέα των
οικοδομικών εργασιών και εκκρεμεί η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την
αδειοδότηση και λειτουργεία του.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
- του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως
ισχύει με τις τροποποιήσεις του
- του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
- του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (ΦΕΚ 82/5-3-2004 τεύχος Α΄) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95» με τις
τροποποιήσεις αυτού και
- της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ 23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 1184/9-5-2014
τεύχος Α΄) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».
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- του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 όπως ισχύει και αφορά στο ΣΣΕΔ (Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων)
- την υπ. Αριθμ. 60826/31-10-2018 (ΑΔΑ 6ΜΥΡ465ΧΘ7-0Κ5) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργων και οχημάτων του
Δήμου Αρριανών» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η
εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η
Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια,
είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω:
α) Διακήρυξη Διαγωνισμού.
β) Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Παρούσα Μελέτη
ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Άρθρο 5ο : Παράδοση
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο το οποίο βρίσκεται στον οικισμό
Δοκού της Δ.Ε. Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, (κωδικός NUTS: EL513 - RODOPI) εντός του
χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην διακήρυξη και στην προσφορά του αναδόχου,
άθικτα και χωρίς ζημιές.
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια στοιχείων,
καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής
ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο.

Άρθρο 6ο : Εγγύηση συμμετοχής -καλής εκτέλεσης
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό - το οποίο θα καθορισθεί στην
διακήρυξη- επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης.
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 καθώς και με τη σχετική διακήρυξη,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 8ο: Παραλαβή Της Προμήθειας
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν 4412/2016 και από
επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, όλες οι ιδιότητές
τους και οι τυχόν φθορές, κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας
χρησιμοποιημένων υλικών. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του αναδόχου, τότε αυτός υποχρεούται να
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/2016.

Άρθρο 9ο: Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το βελτιώσει ή να το
αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρήσει απαραίτητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.4412/2016

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα για την
εκτέλεση της προμήθειας και ευθύνεται για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των
υλικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται ο ανάδοχος
προμηθευτής να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή τμήμα που θα
αποδειχθεί ελαττωματικό. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε την
αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.
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Όσον αφορά την ψυκτική μονάδα, ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει:
• να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, να κάνει την τοποθέτηση, την σύνδεση, την
εγκατάσταση, καθώς και την δοκιμή και να τα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία.
• να υποβάλλει δήλωση ότι διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης, τον αριθμό των τεχνικών που
την απαρτίζουν και τις ειδικότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε εργασίες
επισκευής, παροχής ανταλλακτικών και τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχέση με τον ψύκτη,
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγγύησης
• να εκπαιδεύσει τους τεχνίτες της υπηρεσίας στον χειρισμό του μηχανήματος και στην
ασφαλή λειτουργία του

Άρθρο 11ο: Τρόπος Πληρωμής
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την περίπτωση α’, παραγρ. 2 και παραγρ.3
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
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου
τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του
Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει

Άρθρο 12ο: Αναθεώρηση Τιμών Προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση και δεν δικαιούνται
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους.

Άρθρο 13ο: Επίλυση Διαφόρων
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.
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Άρθρο 14ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις- Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια
εξαγωγής από την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται με μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων ειδών στην προσφορά εννοούνται άνευ δασμών).

Φιλλύρα 30/08/2021
Ο Συντάξας
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