
                                                          
   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   Αγαζνλήζη  22 Μαΐνπ  2020                                        

   ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ                                                                                                 
  ΓΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ   

  Απιθ.Ππωη.: 1148 

                                                                                                                                                                                                                          

ΤΜΒΑΗ 
ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

 «Ππομήθεια – ηοποθέηηζη εξοπλιζμού για ηην αναβάθμιζη ηων παιδικών 
σαπών ηος Γήμος Αγαθονηζίος» ποζού 72.170,48 εςπώ με Φ.Π.Α. 

(58.202,00€+13.968,48€ Φ.Π.Α.) 
 

 ην Αγαζνλήζη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22α Μαΐνπ ηνπ έηνπο 
2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:30π.κ., νη ππνγξάθνληεο : 
α) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΣΣΟΡΟ, Γήκαξρνο Αγαζνλεζίνπ, σο εθπξφζσπφο ηνπ, θαινχκελνο 
ζηε ζπλέρεηα σο «εξγνδφηεο » θαη  
β) Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «.ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ – Α.ΣΟΛΟΤΓΗ Ο.Δ.», πνπ εδξεχεη 
ζηνλ Δχνζκν Θεζζαινλίθεο, νδφο Β.Ρψηα 31, Σ.Κ. 56224, Α.Φ.Μ.:997747995, ΓΟΤ 
Ακπεινθήπσλ, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν ηεο θ. θαθηαλάθε σθξάηε (ΑΓΣ: ΑΝ207472, ΑΦΜ:059917410, 
Γ.Ο.Τ. Ζ΄ Θεζζαινλίθεο), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «ανάδοσορ/ππομηθεςηήρ», 
ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ: 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, έρνληαο ππφςε: 

 Σν άξζξν 58 παξ. 1α ηνπ Ν.3852/2010 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α ΄/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαηά ηε Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Σελ κε αξ. πξση. 30292/19-04-2019 Απφθαζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ κε 
ηελ νπνία ν Γήκνο  Αγαζνλεζίνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κε ην πνζφ ησλ 49.850,00€, 
απφ ην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ». 

 Σελ αξηζ. 67/2019 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ πεξί 
απνδνρήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Σελ αξηζ.  2/2020 κειέηε, πνπ  ζπλέηαμε θαη ζεψξεζε ην Σκήκα Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο Μηθξψλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ.  

 Σελ Απφθαζε 6/2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία:
α) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνκεζεπηή, ηεο πξνκήζεηαο γηα ην Γήκν Αγαζνλεζίνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016, 
γηα φιεο πνζφηεηεο  πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε θαη θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο 
απηνχ. 
β) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ σο απηέο θαζνξίδνληαη 
ζηε ζπλεκκέλε ηερληθή έθζεζε. 
γ) πγθξνηεί ηελ  Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 δηεμαγσγήο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξναλαθεξφκελε Πξνκήζεηα απφ ηξία ηαθηηθά κέιε θαη 
ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ζηελ 
εηζήγεζε αξκνδηφηεηεο. 

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 505/05-03-2020 (ΑΓΑ:ΦΦΦΧ6Φ-Ν16, ΑΓΑΜ:20PROC 
006385929 2020-03-05) Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Αγαζνλεζίνπ. 

 Σν απφ αξηζ.πξση.645/17-03-2020 1ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
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 Tελ ππ΄ αξηζ. 11/2020 (ΑΓΑ:6ΖΝΑΧ6Φ-ΜΡΖ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ πεξί ηεο « Έγθξηζεο  Πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ «Ππομήθεια  και ηοποθέηηζη εξοπλιζμού για 
ηην αναβάθμιζη παιδικών σαπών ηος Γήμος  Αγαθονηζίος». 

 Σελ αξηζ. πξση.:757/30-03-2020 Πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ πξνο ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία  «.ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ – Α. ΣΟΛΟΤΓΖ Ο.Δ.», 
αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ ππέβαιιε ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «.ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ – Α. ΣΟΛΟΤΓΖ Ο.Δ.» 
ηαρπδξνκηθά ζηηο 03-04-2020 κε αξηζ.πξση.793/03-04-2020. 

 Σν απφ αξηζ.πξση.808/06-04-2020 2ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

 Tελ ππ΄ αξηζ. 12/2020 (ΑΓΑ:6ΡΟΗΧ6Φ-Τ6Ξ θαη ΑΓΑΜ 20AWRD006561917) 
Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ πεξί ηεο  
« Έγθξηζεο  Πξαθηηθνχ πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο  
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ππομήθεια  και ηοποθέηηζη 
εξοπλιζμού για ηην αναβάθμιζη παιδικών σαπών ηος Γήμος  Αγαθονηζίος». 

 Σελ αξηζ. πξση.1032/08-05-2020 Πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ πξνο ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία  «.ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ – Α. ΣΟΛΟΤΓΖ Ο.Δ.» 
αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 Σελ εγγπεηηθή επηζηνιή Νν 7002026002/15-05-2020 ηεο Σξάπεδαο Eurobank A.E. 
ηνπ Καηαζηήκαηνο Σζηκηζθή 203 Θεζζαινλίθεο πνζνχ επξψ #2.910,10#. 
 

Καζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ ηζρπνπζψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ δηέπνπλ ην 
αληηθείκελν ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο, ησλ ζε εθηέιεζε απηψλ εθδνζεηζψλ 
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 
απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

 
Α  Ν  Α  Θ  Δ  Σ  Δ  Ι 

 
ηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «.ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ- 

Α.ΣΟΛΟΤΓΖ Ο.Δ.» θαινχκελε εθεμήο σο «ΑΝΑΓΟΥΟ», ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν «Ππομήθεια – ηοποθέηηζη εξοπλιζμού για ηην αναβάθμιζη ηων παιδικών 
σαπών ηος Γήμος Αγαθονηζίος», ζπλνιηθνχ πνζνχ  εβδνκήληα δχν ρηιηάδσλ εθαηφλ 
εβδνκήληα επξψ θαη ζαξάληα νρηψ ιεπηψλ (72.170,48 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. 24% κε ηνπο παξαθάησ φξνπο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο 
θακία επηθχιαμε. 

ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο 
ζε ιεηηνπξγία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο.  Δπίζεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
κε επζχλε ηνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο γηα ηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ 
ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ’ 
αξηζ. 28492/2009 (Φ.Δ.Κ.  931Β΄ /18-05-2009) θαη 27934/2014 (Φ.Δ.Κ. 2029Β΄ /25-07-2014) 
Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

 
 

ΑΔΑ: 68ΓΒΩ6Φ-ΘΥ8



 
 Όιεο νη επηβαξχλζεηο, εηζθνξέο, θφξνη, θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, 

επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ επηβιεζνχλ αλαδξνκηθά ζα βαξχλνπλ φιεο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Ζ 
θάιπςε δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ην Φ.Π.Α, 
θαζψο θαη επηπξφζζεηεο δαπάλεο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζα απαηηεζνχλ λα 
θαηαβιεζνχλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πνπ ππεξβαίλνπλ ή δελ εληάζζνληαη ζηνλ 
επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ, βαξχλνπλ ηνλ ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαζεσξνχληαη αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 
ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα εθδίδεη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Β.. θνξνινγηθά ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θ.α.) ζην 
φλνκα ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ. 

 
Άπθπο 1ο  

 Ανηικείμενο ζύμβαζηρ – Θεζμικό πλαίζιο 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο είλαη ε «Ππομήθεια – ηοποθέηηζη εξοπλιζμού για 
ηην αναβάθμιζη ηων παιδικών σαπών ηος Γήμος Αγαθονηζίος» θαζψο θαη νηηδήπνηε 
άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ. Ζ παξάδνζε 
θαη εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζηηο δχν (2) παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ, ζηηο αθξηβείο 
ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ επί ηφπνπ απφ ηελ Τπεξεζία, αθνχ ν αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ 
επζχλε, ειέγμεη ηηο απαηηνχκελεο απνζηάζεηο αζθαιείαο. Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε 
θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

ςμβαηικά ζηοισεία 
Ζ ζχκβαζε έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα άιια έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα έγγξαθα πνπ 
ζα ζπλνδεχνπλ ηε ζχκβαζε ζα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο 
απηψλ θαζνξίδεηαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: ηζρχνο:   
Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ.  
Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.  
Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ. 
Γ. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ, ΔΗΑΓΧΓΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ.  
Δ. ΑΦΑΛΔΗΑ.  
Σ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ.  
Ε. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη πηζηά ηεο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ ζε φια ηα ζεκεία εθηφο απφ εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα 
νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηνλ ΓΖΜΟΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ θαηά ην 
ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
 Οικονομικό Ανηικείμενο 

Σν ζπγθεληξσηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο φπσο ππνβιήζεθε απφ ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ, ζηα ηεχρε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο έρεη σο 
αθνινχζσο: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 
Κνχληα αινπκηλίνπ 

παίδσλ δηζέζηα 
ΣΜΥ 2,00 1.746,00 €  3.492,00 € 

2 
Κνχληα αινπκηλίνπ 

λεπίσλ δηζέζηα 
ΣΜΥ 1,00        1.940,00 €  1.940,00 € 

3 

χλζεην 

δξαζηεξηνηήησλ 

παίδσλ κε ηξεηο 

πχξγνπο 

ΣΜΥ 1,00 11.640,00 €  11.640,00 € 

4 
χλζεην ζπγθξφηεκα 

λεπίσλ 
ΣΜΥ 1,00 16.296,00 €  16.296,00 € 

5 Παηρλίδη ειαηεξίνπ ΣΜΥ 2,00         970,00 €  1.940,00 € 

6 
Σξακπάια ειαηεξίνπ 2 

ζέζεσλ 
ΣΜΥ 2,00        3.880,00 €  7.760,00 € 

7 Σξακπνιίλνεπηδαπέδην ΣΜΥ 1,00 3.783,00 €  3.783,00 € 

8 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ 
ΣΜΥ 1,00           437,00 €  437,00 € 

9 
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ  
ΣΜΥ 2,00           437,00 €  874,00 € 

10 Φσηηζηηθφ ΣΜΥ 4,00        2.134,00 €  8.536,00 € 

11 Καζηζηηθφ κε πιάηε ΣΜΥ 4,00           272,00 €  1.088,00 € 

12 Κάδνο απνξξηκκάησλ ΣΜΥ 2,00           208,00 €  416,00 € 

   
ΤΝΟΛΟ 58.202,00€ 

   
Φ.Π.Α. 24% 13.968,48€ 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 72.170,48€ 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 ύμβαζη - διάπκεια –παπαηάζειρ 
Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο. Δληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδνζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 
απφ ην Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ, ζα ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζα εθδνζεί γηα ηηο παηδηθέο 
ραξέο κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ 
θαη πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ’ αξηζ. 28492/2009 (Φ.Δ.Κ. 931Β΄ 
/18-05-2009) θαη 27934/2014 (Φ.Δ.Κ. 2029Β΄ /25-07-2014) Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. Ζ 
ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  
• Παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 
• Πξνζθνκίζζνχλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε, ηερληθφ 
prospectus κε ζρέδηα, θ.η.ι.  
• Παξαιεθζνχλ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.  
• Γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 
• Δθπιεξψζνχλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 
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Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 
4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε 
παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο 
ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. Δάλ ιήμεη ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ποιόηηηα – παπάδοζη ςλικών – δοκιμαζηικοί έλεγσοι 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Γήκν Αγαζνλεζίνπ θαη ηελ Δπηηξνπή 
παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ην πιηθφ 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Μεηά απφ ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία παξαζηαηηθά, 
ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο 
ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
αληηζηνίρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, 
θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα ΔΝ. Δπίζεο βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Γήκνο Αγαζνλεζίνπ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 
ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξαδψζεη ηνλ 
απαηηνχκελν θάθειν ηνπ πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη 
επηθαηξνπνηεκέλα φια ηα ζηνηρεία θαη ηα απαξαίηεηα ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα 
πηζηνπνηεηηθά - θαηά ISO- γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηηο απαηηνχκελεο δειψζεηο 
ζπκκφξθσζεο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ ν αξκφδηνο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο δελ εθδψζεη ην απαηηνχκελν 
πηζηνπνηεηηθφ γηαηί ν ππφ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο δελ πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο, ηφηε ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ή λα πξνβεί ζηηο 
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ινηπέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο θαη λα εθδνζεί ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ θαη 
βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή, πνπ 
ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ 
πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα 
παξαζηεί θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθφ 
έιεγρν κε παξάιιειν έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο. Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο 
ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ ,παξαιαβήο 
ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 
208 ηνπ λ. 4412/16. Σν πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θνηλνπνηείηε 
ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεηπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 
ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δπηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ  
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αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ 
λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Δπίζεο, εάλ ν 
ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα 
δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ 
Ν.4412/16. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη 
γηα ηα δχν κέξε. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα 
επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο. Ζ παξαιαβή ηνπ 
εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξάδνζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί φινη νη έιεγρνη θαζψο 
θαη ε έθδνζε γηα ηηο παηδηθέο ραξέο κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ 
ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ’ 
αξηζ. 28492/2009 (Φ.Δ.Κ. 931Β΄ /18-05-2009) θαη 27934/2014 (Φ.Δ.Κ. 2029Β΄ 
/25-07-2014) Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ 
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε 
απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Αλεμάξηεηα 
απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ Δπηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί 
λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ Δπηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 
φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 ςνεννόηζη - Αλληλογπαθία μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

 Όιεο νη κεηαμχ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζπλελλνήζεηο, είηε 
αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ ή πξνβνιή δηαθσληψλ είηε θάζε άιιε ελέξγεηα ή 
δήισζε γίλνληαη νπσζδήπνηε κε έγγξαθν. Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ δηθαηνχληαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηηο 
επηθαιεζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  
ηνηρεία ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ. Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο : Κφηηνξνο Κσλζηαληίλνο.   
ηνηρεία ΑΝΑΓΟΥΟΤ: «.ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ – Α.ΣΟΛΟΤΓΖ Ο.Δ.»Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: 
θαθηαλάθεο σθξάηεο.   
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Τποσπεώζειρ ηος ΓΗΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξρέο ή άιια  
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πξφζσπα, εθφζνλ ζεσξεί φηη ε επηθνηλσλία απηή απαηηείηαη γηα λα ηνλ ππνβνεζήζεη ζηελ  
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ζα παξέρεη 
ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή ζηνλ βαζκφ πνπ ηεο ην επηηξέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. Ο 
ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θάζε δπλαηή αξσγή, 
λα εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, ηελ πξφζβαζε θαη γεληθά λα δηεπθνιχλεη κε 
θάζε ηξφπν ηελ άξηηα θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο αλαηεζείζαο πξνκήζεηαο απφ απηφλ. 
Άξλεζε, θαζπζηέξεζε ή αδπλακία ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ λα ελεξγήζεη αλαιφγσο, 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απαιιάζζνπλ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ θάζε επζχλε ηνπ γηα ηελ κε 
έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θαηά ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
 Τποσπεώζειρ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθά 
ζηνηρεία ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη 
επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπο, ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο 
θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο παξνχζαο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο κεηαμχ άιισλ:  Γηα φια ηα 
πξνζθεξφκελα ζηνηρεία λα εθηειεί δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα επίζεκα 

ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα έρεη έλαλ ηθαλφ κεραληθφ, ν νπνίνο ζα είλαη 

ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο. Να δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε. Να εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ 
ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ φηαλ ηειεηψλεη θάζε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηαλ ηειεηψζεη 
ζπλνιηθά ε πξνκήζεηα. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα εθηειέζεη ειέγρνπο παξνπζία ηνπ αξκφδηνπ 
κεραληθνχ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ, γηα θάζε ππφ 
πξνκήζεηα πιηθφ πνπ πξνβιέπνληαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ.  Να αλαιάβεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 
ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα.  Μέρξη λα ηεζεί ε θάζε παηδηθή ραξά ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία, ζεκαηνθχιαθαο ησλ πιηθψλ πνπ έρεη πξνζθνκίζεη νξίδεηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ. Σα 
πιηθά απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε απνζήθεο ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ κεηά 
απφ αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηελ επζχλε φκσο ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ 
πεξηβαιινληηθή, εξγαηηθή λνκνζεζία.  Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 
Δπίζεο ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κέζα, ηα πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα γηα 
ηελ ελαπφζεζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν 
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά, απνμήισζε, 
απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε ηπρφλ αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
παξαπάλσ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Δπίζεο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 
βαξχλεη ε επζχλε ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ, κε θιείζηκν ηνπ ρψξνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, 
θχιαμε θιπ, ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέηξν αζθαιείαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηηο 
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη ηνλ ηφπν παξάδνζεο 
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, ηε 
δηαρείξηζε, απνμήισζε, απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε, αιιά θαη ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 
ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο 
θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα φπνηα δεηήκαηα πξνθχςνπλ ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν  
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κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί 
ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
 Πληπωμέρ  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν : Σν 100% 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο 
αθξηβείο ζέζεηο πνπ ζα έρεη ππνδείμεη ν Γήκνο Αγαζνλεζίνπ θαη ηελ έθδνζε γηα ηηο παηδηθέο 
ραξέο κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ’ αξηζ. 28492/2009 (Φ.Δ.Κ. 
931Β΄ /18-05-2009) θαη 27934/2014 (Φ.Δ.Κ. 2029Β΄ /25-07-2014) Τπνπξγηθψλ 
Απνθάζεσλ. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ησλ νξηδφκελσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Υξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
5.1.2. Toλ ΑΝΑΓΟΥΟ βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 
ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 
ηζρχεη)  
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 
ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.  
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . δ) Οη ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 
επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ.  
ε) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Καηάθεζη εγγςήζεων 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα εθδίδνληαη ππέξ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ. Σν χςνο ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 
ηξφπνο θαηάζεζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο, ν ηξφπνο απνδέζκεπζεο θαη επηζηξνθήο ησλ 
εγγπεηηθψλ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε (παξ. 4.1) θαη ζην Άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο 
ΑΝΑΓΟΥΟ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθφκηζε θαη θαηέζεζε,  
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ 
2.910,10€ θαη ηζρχνο έσο 30/11/2020 ε νπνία εθδφζεθε ππέξ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ 
 απφ ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS  A.E., κε εκεξνκελία 15/05/2020 θαη Αξηζκφ 
Νν.7002026002.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο  
 Τποζηήπιξη – Δγγύηζη - ςνηήπηζη 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο, γηα χπαξμε θαη παξνρή αληαιιαθηηθψλ γηα κία πεληαεηία (5) έηε 
ηνπιάρηζηνλ. Δπίζεο εγγπάηαη γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο  
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη ηελ δσξεάλ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ 
δελ ζα νθείινληαη ζε θαθνχο ρεηξηζκνχο ή θαθή κεηαρείξηζε ηνπο. Δπηπξφζζεηα ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα ην πξνκεζεπφκελν εμνπιηζκφ εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο σο αθνινχζσο: 
- Δγγχεζε εθ’ φξνπ δσήο φισλ ησλ κε θηλνχκελσλ κεξψλ απφ αλνμείδσην ράιπβα. - 
Σνπιάρηζηνλ 10 έηε γηα ηα ηκήκαηα αινπκηλίνπ θαη HPL.  
- Σνπιάρηζηνλ 8 έηε εγγχεζε γηα ηα εκπνηηζκέλα μχιηλα εμαξηήκαηα πνπ δελ έξρνληαη ζε 
επαθή κε ην έδαθνο θαη φια ηα εμαξηήκαηα.  
- 6 έηε γηα φια ηα εκπνηηζκέλα μχιηλα εμαξηήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. 
- 4 έηε γηα ηα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά εμαξηήκαηα. 
- 3 έηε γηα ηα δηθηπψκαηα θαη ηα ζρνηληά.  
- 2 έηε γηα ηα βακκέλα εμαξηήκαηα θαη ηα θφληξα πιαθέ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
 Σποποποίηζη ύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 
δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. 
(Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα 
ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή 
κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
 Δπίλςζη διαθοπών – Δθαπμοζηέο Γίκαιο 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Κάζε δηαθνξά ιχεηαη ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 
πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ (Απνθάζεηο ηΔ112/98, ΔΑ 1110/07 Κιπ.) Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο 
ζχκβαζεο ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ππέγξαςαλ πέληε (5) φκνηα αληίηππα απηήο. Απφ 
απηά ηέζζεξα θαηαηέζεθαλ ζηνλ ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ θαη ην έθην έιαβε ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

            ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ  ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
    Ο Νόμιμορ Δκππόζωπορ 

Δςάγγελορ Κ. Κόηηοπορ                                         θακιανάκηρ ωκπάηηρ      
Γήμαπσορ Αγαθονηζίος                                        
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