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Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Η παξνύζα απνηειεί ηελ εηδηθή θαη γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο 

πξνθαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο: 

- Γύν (2) Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο  

- Γύν (2) Υώξνη Τγηεηλήο W.C. 

θαη ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ ησλ αηζνπζώλ 

δηδαζθαιίαο, αθνύ πξώηα θαηαζθεπαζηεί ε βάζε έδξαζεο από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα. Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη πξνϋπνζέηεη ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνο ηνπο ρώξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ 

Γήκν, ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ.  

Η κειέηε, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ ζα ηεξεί ηελ 

εγθεθξηκέλε ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο Ο..Κ. Α.Δ. (αξ. απόθαζεο 273/11-11-2010 

ηεο 475εο πλεδξίαζεο ηνπ Γ..) ηόζν γηα ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο όζν θαη γηα ηνπο 

ρώξνπο πγηεηλήο, ε νπνία έρεη επηδερζεί ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ αξ. 

13/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο. 
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Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πποζυπινέρ Δγκαηαζηάζειρ ηέγαζηρ 

για ηην Κάλςτη Δπειγοςζών Αναγκών ηηρ Γίσπονηρ Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ 

ηος σολείος ηηρ Σ.Κ. Απέθοςζαρ ηος Γήμος Βόλβηρ», είλαη  106.640,00€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%). Θα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ηηο 

πηζηώζεηο ηνπ εζληθνύ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 

2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έξγνπ ηεο ΑΔ047 κε θσδηθό 2018Δ04700029 θαη ηίηιν 

«Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο ηέγαζεο γηα ηελ Κάιπςε Δπεηγνπζώλ Αλαγθώλ ηεο 

Γίρξνλεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Αξέζνπζαο ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο», κε θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 106.640,00 επξώ θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.60.7135.0001 εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο. 

Άπθπο 2ο 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

α) ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

 β) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114’ Α) «Γεκνηηθόο θαη 

Κνηλνηηθόο Κώδηθαο», όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

3536/2007,  

γ) ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

Άπθπο 3ο 

ςμβαηικά ηοισεία 

Σα έγγξαθα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο είλαη ηα αθόινπζα: 

 ε αξηζκ. 13/2019 κειέηε πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο (ηερληθή πεξηγξαθή, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο, 

ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ) 

  ε δηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο   

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρόλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 ε Πξνθήξπμε ηεο ύκβαζεο όπσο απηή ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο  
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Άπθπο 4ο 

Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ Ππομήθειαρ 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηό ειεθηξνληθό 

δηαγσληζκό κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηα 

πξνζθεξόκελα είδε, ηα νπνία νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο 

κειέηεο. Θα αλαθεξπρηεί έλαο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο. Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

δηέπεηαη από ηνλ Ν. 4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία 

θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

Άπθπο 5ο 

Πποθεζμία παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηεο εγθαηάζηαζήο ηεο νξίδεηαη ζε 

εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ή ησλ 

ρνξεγεζεηζώλ παξαηάζεσλ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

206 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο 6ο 

Τποσπεώζειρ ηος ππομηθεςηή 

Οη νηθίζθνη, ε βάζε έδξαζήο ηνπο θαζώο θαη ν βαζηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα 

θαηαζθεπάζεη θαη παξαδώζεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. Η 

πνζόηεηα θαη ε πνηόηεηα ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε αληηθαηάζηαζή ηνπο ή ηξνπνπνίεζε 

ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γήκνο Βόιβεο δηθαηνύηαη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ 

λα πξνβεί ζηελ απόξξηςε ηνπο άλεπ νπδεκίαο απνδεκηώζεσο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα 

θαλέλα ιόγν. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, αλεμαξηήησο ησλ ππνρξεώζεσλ θαη επζπλώλ ηνπ, θξνληίδεη γηα ηελ 

πξόιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζώο θαη γηα ηελ 

παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ πξνο απηνύο θαη δελ δηθαηνινγείηαη γηα ηελ άγλνηα ηνπ 

ρώξνπ. Δπίζεο, επζύλεηαη πξνζσπηθά απηόο κόλν – Ο ΑΝΑΓΟΥΟ – 
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απνθιεηόκελεο ξεηώο θαη απνιύησο θάζε επζύλεο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο γηα ηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα 

ζπκβνύλ ζην πάζεο θύζεσο πξνζσπηθό ηνπ ή ζε ηξίηνπο από νπνηνδήπνηε ιόγν ή 

αηηία. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ βαξύλεηαη κε ηηο πάζεο θύζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνύο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 

ηελ αμία ησλ πξνκεζεπόκελσλ πιηθώλ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνύληαη όιεο νη 

λόκηκεο πξνβιεπόκελεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Άπθπο 7ο 

Ανυηέπα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην 

λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, 

ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 

εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, 

πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο, ν εληνινδόρνο νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αληίζηνηρα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνζκέλνο αλάινγα. 

 

Άπθπο 8ο 

ύμβαζη 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 

εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξόζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθό έρεη 

απνδεηθηηθό ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 

ζπκθσλεηηθό κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξύζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθύξσζε, κε 
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ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επόκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

Άπθπο 9ο 

Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ, καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

 

Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ. (πεξ. α παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016). Tν ύςνο ηεο 

εγγύεζεο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 1.720,00 €. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 

θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο Γηαθήξπμεο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, 

λα δεηά από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο εγγύεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνύο πξνζθέξνληεο, ζύκθσλα κε ηα 

εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε  

κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4497/2017 (Α' 171). 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο Γηαθήξπμεο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο 

ηα πξνβιεπόκελα από ηελ παξνύζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Tν ύςνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε 

4.300,00 €. 

 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο 

Γηαθήξπμεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. Σν 

πεξηερόκελό ηεο είλαη ζύκθσλν κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαιύπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο έλαληη ηνπ αλαδόρνπ.  

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο, όπσο απηή εηδηθόηεξα νξίδεη.  

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιό ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. Δάλ ζην πξσηόθνιιν 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξόζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγύεζεο γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

Άπθπο 10ο 

Υπόνορ εγγςήζευρ καλήρ λειηοςπγίαρ 

Ο ρξόλνο εγγπήζεσο γηα ηελ θαιή πνηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηπία (3) έηη 

έλαληη θζνξάο ζην ρξόλν, από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή. Η εγγύεζε ζα θαιύπηεη ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ νηθίζθνπ θαη ηεο βάζεο 

έδξαζεο, ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ηα ηνηρώκαηα 

θαη ηε ζηέγε έλαληη ζηεγαλόηεηαο, ηα θνπθώκαηα θαη ηα θηγθιηδώκαηα όζνλ αθνξά 

ηελ εμσηεξηθή αιινίσζε ηνπο ιόγσ θπζηθώλ ζπλζεθώλ, ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη 

ζηεγαλόηεηα ηνπ πδξαπιηθνύ θαη απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηνύηνπ, ν αλάδνρνο επζύλεηαη γηα θάζε αηέιεηα, βιάβε 

ή αδηθαηνιόγεηε θζνξά ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη, εθηόο εάλ απηή 
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πξνέξρεηαη από αλσηέξα βία ή θαθή ρξήζε νπόηε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Γηα ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα θαζώο θαη γηα ηηο κνλάδεο Θέξκαλζεο (ζεξκνπνκπνί 

– convectors) ε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο νξίδεηαη ζε δύο (2) έηη. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ ρξόλν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξόηεξν ησλ δύν 

(2) εηώλ απνξξίπηνληαη. 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα δειώζνπλ ιεπηνκεξώο ηηο θαιύςεηο πνπ πξνζθέξεη ε 

πξνζθεξόκελε εγγύεζε νη νπνίεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

Άπθπο 11ο 

Έκπηυζη ηος Αναδόσος 

Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην άξζξν 191  ηνπ Ν.4412/2016.  

Δπίζεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο  από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από 

απηήλ, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 

αξκόδηνπ νξγάλνπ, εθόζνλ δελ θνξηώζεη, παξαδώζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή 

ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

206 ηνπ λ. 4412/2016, ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 5.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 12ο 

Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο 

ησλ πιηθώλ θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ εθαξκόδνληαη όζα νξίδνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6.4 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 13ο 

Φόποι – Σέλη – Κπαηήζειρ 

Ο Αλάδνρνο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, βαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο 

θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα εμόθιεζεο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ηνπ 

Φ.Π.Α., ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 5.1  ηεο δηαθήξπμεο. 
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Άπθπο 14ο 

Σπόπορ Πληπυμήρ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 5.1 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 15ο  

Αναθεώπηζη ηιμών 

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο θαη 

θακία ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηό λα πξνθύςεη ή ελδερόκελε απαίηεζε γηα 

επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο. 

 

Άπθπο 16ο  

Παπαλαβή 

H παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ γίλεηαη από επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ Ν.4412/16  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λόκνπ.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο 

θαη πνηνηηθόο έιεγρνο θαη εθόζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο 

πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθό έιεγρνο θαη 

πξαθηηθή δνθηκαζία.  

Σν θόζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 

πξσηόθνιια (καθξνζθνπηθό – νξηζηηθό - παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ κε παξαηεξήζεηο – 

απόξξηςεο  ησλ πιηθώλ) ζύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηόθνιια πνπ ζπληάζζνληαη από ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – 

δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδόρνπο. 
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Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, κπνξνύλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή παξαιαβήο ύζηεξα από αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ ή απηεπάγγειηα ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξύλνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Η παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 30 εκέξεο από ηελ παξάδνζή ηνπο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ 

πξσηνθόιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ 

νξηδόκελν από ηε ζύκβαζε ρξόλν, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε 

απηνδίθαηα, κε θάζε επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνύην ζρεηηθή απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ. 

Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδόρνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηελ ζύκβαζε έιεγρνη από 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ 

δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ ζύκβαζε ρξόλν. Η 

παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ 

επηζηξέθεηαη πξηλ από ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηε ζύκβαζε 

ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ. 

 

Άπθπο 17ο 

Δκπόνηζη μελεηών 

Oη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη 

αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, 

ΜΔΛΔΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, ΜΔΛΔΣΔ 

ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ, ΗΥΟΜΟΝΩΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ, 

ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΚΔΝΑΚ) 2017 

θ.ιπ.). 

Η Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα βειηηώζεσλ, κε παξάιιειε 

ππνρξέσζε απνδνρήο ηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο 
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αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηελ αξκόδηα ΤΓΟΜ πιήξεηο θαθέινπο 

ησλ κειεηώλ απηώλ, ππνγεγξακκέλσλ από ηνπο θαηά Νόκν κειεηεηέο Μεραληθνύο 

γηα ηελ έθδνζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο. 

 

 

 

Άπθπο 18ο 

Δπίλςζη διαθοπών 

Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ 

θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Οη ηπρνύζεο δηαθνξέο πνπ ζα 

εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 

 

    ΣΑΤΡΟ 10-07-2019           ΣΑΤΡΟ 11-07-2019              Ν.ΒΡΑΝΑ  12-07-2019 
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       ΜΠΙΚΟΤ ΦΧΣΔΙΝΗ           ΓΙΑΛΙΓΟΤ ΑΝΓΡΙΑΝΗ            ΓΑΝΙΗΛΙΓΗ ΜΙΛΣΙΑΓΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ     ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ         ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΣΔ 

 
 


		2019-10-10T13:46:16+0300




