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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη  αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου . Ο προϋπολογισμός είναι 153.944,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

- Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)1,1 "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 (EEL 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 με κλήρωση» 2, 

- 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 

                                                           
1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. 
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών3, 

- 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 θέματά", 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  
στοιχεία", 

- του π.δ. 80/2016 (ΑΊ45) "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.)», 

- του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α΄/17.3.2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

- 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 3ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης -καλής λειτουργίας της προμήθειας 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 

το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας ανά τμήμα, χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 

72,παρ. 1α του N4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο του ως άνω άρθρου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 4% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 

στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

ορίζεται στα 2 έτη μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής λειτουργίας καθορίζεται στις 2.483,50 ευρώ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο 

σύνολό της έπειτα από την πάροδο των 2 ετών.   

                                                           
3 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 
υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,  
καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση 

Ο προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που θα του 

κοινοποιηθεί, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει τις κατά το 3ο άρθρο της παρούσας 

προβλεπόμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση και λειτουργία αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Επιτροπή παραλαβής προμηθειών 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της παραλαβής των σωστών υλικών της προκυρυσσόμενης προμήθειας 

διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, βάσει της σύμβασης στην οποία ορίζεται ο ακριβής τρόπος 

και ο χρόνος. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωμή 

Η Πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της σ=διακήρυξης, που συνοδεύει την 

παρούσα μελέτη. Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και 

όσων ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εκάστοτε εντάλματος πληρωμής.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωμή 

Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού Παιδικής 

Χαράς θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει τις απαιτούμενες πιστοπο ιήσεις όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα 

(Ελληνικά και ή/ Ευρωπαϊκά και ότι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που 

θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους    

 ΑΡΘΡΟ 8ο: Ποινικές ρήτρες 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να 

επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας: σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί και το 

τελευταίο τιμολόγιο . Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την παράδοση και πλήρη 

εγκατάσταση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού στις τελικές τους θέσεις, όπως αυτή προβλέπεται 
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στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την παράδοση στον Δήμο των σχετικών πιστοποιητικών της 

εγκατάστασης κατά ΕΝ 1176:2008. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 

ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Πιστοποίηση του χώρου παιδικής χαράς 

Τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθούν με πιστοποιητικό καταλληλόλητας και 

συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1178 και ΕΝ1177, ως προς τον εξοπλισμό, τα 

δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για 

το σκοπό αυτό. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

 

 

 

Χρυσούπολη,  19/06/2018  
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