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ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων βυθιζόμενων 
κάδων απορριμμάτων σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η υλοποιηθεί 
η προμήθεια. 

 
Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. 

 
Άρθρο 3ο: Εγγυήσεις 
α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (N.4412/16, Aρ. 
72, Παρ.1α). 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο οικον. φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την σχετική 
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει δε σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Πέραν των παραπάνω 
αναφερομένων, αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, 
Αρ. 72. 
 
Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχής – Υποχρεώσεις αναδόχου 
4α. Αναθέτουσα Αρχή 
Η αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει ώστε: 
α) πρίν την υπογραφή της σύμβασης να έχει λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Εφορία Αρχαιοτήτων και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο) για την εγκατάσταση τών 
συστημάτων στις θέσεις που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία 
  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση 
κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου 
ή άλλων παραλείψεών του.       
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4β. Ανάδοχος 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις εργασίες εκσκαφής, διαμόρφωσης του χώρου, απομάκρυνσης 
των μπαζών, εγκατάστασης των συστημάτων των κάδων, αποκατάστασης του περιβάλλοντος των 
συστημάτων χώρου, σύνδεσης τών συστημάτων με τις ηλεκτρικές παροχές, λειτουργικής δοκιμής 
και παράδοσης αυτών σε πλήρη λειτουργία. 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής από την αρχαιολογική 
υπηρεσία. 
 
Λόγω της φύσεως της εργασίας εγκατάστασης απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Ν.4495/17, Αρ.29, Παρ.2 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Στα πλαίσια της διαδικασίας 
χορήγησης της εν λόγω έγκρισης από την αρμόδια ΥΔΟΜ πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο 
τα οριζόμενα στην Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 (ΦΕΚ Β' 4520/16.10.2018), Αρ.2, 
Παρ.δ’  ειδικά δικαιολογητικά ήτοι: 
1) Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και 
ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. 
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή 
άλλο διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις των εγκαταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στην 
περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1. 
3) Σχέδια κατόψεων και τομών. 

O ανάδοχος πρέπει να έχει λάβει την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.    

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες ή βλάβες που θα προκληθούν 
στους χώρους εγκατάστασης συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του. 
Θα φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης προς τρίτους, η οποία απορρέει 
από πρόκληση ατυχήματος ή κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των 
συστημάτων. 
Θα είναι καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος για τυχόν δόλο, αμέλεια, παράλειψη ή πλημμελή εκτέλεση 
των καθηκόντων του προσωπικού του. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, 
μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος 
σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των 
εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες 
όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι 
δαπάνες των υλικών, μικροϋλικών (αγορά, μεταφορά, διαλογή, φύλαξη φθορά κ.λ.π.). Επίσης έχει 
την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του η σε οποιονδήποτε τρίτο και για την 
λήψη μέτρων ασφαλείας και την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Άρθρο 5ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης -Παράδοση – Ρήτρες 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από της υπογραφής της, χρονικό 
διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει τα συστήματα εγκατεστημένα σε  
πλήρη λειτουργία στους χώρους που θα ορίσει η υπηρεσία.   
Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Ν.4412/16. Αρ.208 και μόνον κατόπιν επιτυχούς δοκιμής. 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης ή ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφώνεται με τις είδους υποχρεώσεις του ή τις γραπτές οδηγίες της αναθέτουσας αρχής 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 6ο: Ποιότητα Υλικών 
Εάν μετά την παραλαβή και κατά την χρήση τους, τα υπό προμήθεια συστήματα παρουσιάσουν 
τυχόν κρύφια ελαττώματα ή ατέλειες, που αντίκεινται στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του 
αναδόχου και στα στοιχεία της σύμβασης, υποχρεούται ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει άμεσα.  
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Άρθρο 7ο: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών ορίζεται σε τρείς [3] μήνες, υπολογιζομένου από την επομένη 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τόν 
παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η χρόνος ισχύος της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, 
εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
90 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στον Ν.4412/2016, Αρ.97, Παρ.4. 
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