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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελλέα (9) κνλάδσλ 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο («ηχπνο Α») θαη ελλέα (9) ρψξσλ πγηεηλήο (W.C.) («ηχπνο Γ») ειαθξηάο ιπφκελεο 

πξνθαηαζθεπήο (ΟΜΑΓΑ Α - Τπνέξγν 1), κε φ,ηη απαηηεζεί (ζε εξγαζία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ) γηα ηελ 

αζθαιή επηθάζηζε /ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έδαθνο ή ζε θαηάιιειε βάζε απφ ζθπξφδεκα (νξηδφληηα θαη κε 

αζθάιεηα) θαη κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο εμνπιηζκνχ (ΟΜΑΓΑ Β - Τπνέξγν 2), γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ πξνζσξηλήο 

ζηέγαζεο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Η πξνκήζεηα αθνξά, ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο 

(Τπνέξγν 1) κε φ,ηη απαηηεζεί (ζε εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ αζθαιή επηθάζηζε /ηνπνζέηεζή ηνπο ζην 

έδαθνο ή ζε θαηάιιειε βάζε απφ ζθπξφδεκα (νξηδφληηα θαη κε αζθάιεηα). 

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α - Τπνέξγν 1, ηζρχνπλ θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή φπσο απηή 

εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε 273/11-11-2010 ζηελ 475ε πλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΚ Α.Δ. 

πλνιηθά ζα εγθαηαζηαζνχλ ελλέα (9) νηθίζθνη δηαζηάζεσλ 6κx6,75κ (40,5ηκ) σο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

θαζψο θαη ελλέα (9) νηθίζθνη WC 9.00κ2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε 2,25κ. Η θάζε αίζνπζα ζα 

αθνξά ζηελ θηινμελία 20 καζεηψλ θαηά κέγηζην θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείσλ, 

φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Χο ρψξνη ηνπνζέηεζεο ησλ ελλέα (9) κνλάδσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ελλέα (9) 

ρψξσλ πγηεηλήο (W.C.) ειαθξηάο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο, πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά νη εμήο: 

 ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (WC) 

1. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 3Ο ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Λανδίθεο & Γηαλληηζνπνχινπ) 

2. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 1ν ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ (Γηαλληηζνπνχινπ & Φηιηθήο Δηαηξίαο - ζε 

ηκήκα ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ην 3ν Νεπηαγσγείν) 

3. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 9ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Πξνθήηε Ηιία 35 & Βάξλαιε) 

4. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 5ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Αξεηήο & Φνιεγάλδξνπ) 

5. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ ΠΑΠΑΓΑΚΔΙΟ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (ηξαηή Παπαδάθε 33) 

6. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 4ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Βεξειή & Πέιιεο) 

7. ΜΙΑ (1) ΑΙΘΟΤΑ ΜΔ WC ΣΟ 10ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Διεπζέξνπ Αλζξψπνπ 58) 

8. ΓΤΟ (2) ΑΙΘΟΤΔ ΜΔ WC ΣΟ 2ν ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Ίξηδνο & Σεκπψλ) 



O αλάδνρνο ζα θάλεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζνχλ νη ρψξνη πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 

απφ ηελ ππεξεζία φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νηθίζθνη, κε ηελ έθδνζε Άδεηαο Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο 

βάζεη ηνπ Ν.4495/2017 (ΦΔΚ 167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο» 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξ. 29, παξ. 2, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4610/2019 

(ΦΔΚ 70/Α/7-5-2019) «Καηαζθεπή αηζνπζψλ λεπηαγσγείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». 

Δπίζεο, ζα γίλεη πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ (ΟΜΑΓΑ Β - Τπνέξγν 2) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηζνπζψλ (πξνζαξκνζκέλνο ζηε δπλακηθφηεηα πνπ ζα εμππεξεηεζεί). Δλδεηθηηθά 

θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζα γίλεη πξνκήζεηα επίπισλ (θαξεθιάθηα, ηξαπεδάθηα, παγθάθηα λεπίσλ, πίλαθεο 

εξγαζηψλ, ζπξηαξηέξεο λεπίσλ, βηβιηνζήθεο, γξαθεία θαη θαξέθιεο λεπηαγσγψλ, θνπθινζέαηξν, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θ.ι.π.). 

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β-Τπνέξγν 2, ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα κειέηε. 

ΗΜΔΙΧΗ: ν φξνο «Τπνέξγν» αλαγξάθεηαη γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε ηελ Πξάμε Υξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ΠΓΔ. 

 
Άξζξν 2ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
4. Σνπ Ν.3861/2010 Φ.Δ.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 
6. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 

45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
8. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Η. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Ννκνζεζίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
9. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/5-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 
10. Σνλ Ν. 4469/03-05-2017 (ΦΔΚ62) 
11. Σελ ππ’ αξ. ε ππ’ αξηζκ. πξση. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020 πξφζθιεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2020 ηνπ ΤΠΑΙΘ 
12. Σελ ππ’ αξ. 865 (αξ. πξση. 46092/12-05-20) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ γηα ηελ έληαμε/ηξνπνπνίεζε ζην ΠΓΔ 2020, ηεο ΑΔ047 (γηα Γήκν Γιπθάδαο, 
θσδηθφο έξγνπ: 2020Δ04700018) (ΑΓΑ: 6ΑΡ346ΜΣΛΡ-37) 

13. Σν Ν.4495/2017 (ΦΔΚ 167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο» 
θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξ. 29, παξ. 2ε 



Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία 
 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: α) Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, β) Σερληθή Έθζεζε-

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη δ) Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Άξζξν 4ν : Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
 
Η πξνκήζεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ (νκάδα Α΄ θαη νκάδα Β΄), ζα εθηειεζηεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147), όπωο πξνβιέπεηαη κε ηνλ Ν. 

4690/2020 (ΦΔΚ Α΄104) Μέξνο Β, αξ. 24.  

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φιεο ηηο νκάδεο ή γηα φζεο νκάδεο επηζπκνχλ 

γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα ππφθεηηαη ζε φινπο 

ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Η πιεξσκή ζα 

γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

 
Άξζξν 5ν:Πξνζθνξέο  
Σερληθή Πξνζθνξά : 

Όια ηα πιηθά ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα είδε απηά θαη ελδεηθηηθά (θη 

φρη πεξηνξηζηηθά) λα θαιχπηνπλ ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ζε επηκέξνπο ζεκεία. 

(εκείσζε: ΓΔΝ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηκέξνπο 

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ «Σερληθή Πξνδηαγξαθή-Σηκνιφγην Μειέηεο» ζην πιαίζην ηεο 

θαηάζεζεο Πξνζθνξάο (κφλν φζα αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ). Ο Γήκνο 

Γιπθάδαο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη θαη λα δηαζηαπξψζεη ηε ζπκκφξθσζε απηή, ζε νπνηνδήπνηε 

έιεγρν εξγαζηεξηαθφ ή κε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ) 

Η εηαηξεία/εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ (αίζνπζαο θαη ρψξνπ πγηεηλήο) θαη ε 

εηαηξεία/εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΝ ΙSO 9001:2008. 

Ό,ηη άιιν απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 6 ηεο 

παξνχζαο, ζα θαηαηεζεί ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε Οκάδαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο. Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα 

θαλέλα ιφγν. Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο βαζηδφκελνη ζηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξψζνπλ (ελππφγξαθα) ην 

«Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» (ππάξρεη ρσξηζηφ έληππν γηα θάζε Οκάδα Α θαη Οκάδα Β), φπσο απηφ 

ζα δηαηίζεηαη απφ ην Γήκν Γιπθάδαο πξνο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, πξνο 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 



 
Άξζξν 6ν : Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηα νπνία ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ν θάθεινο κε ηίηιν «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» είλαη ηα εμήο: 

1. Σν έληππν ΣΔΤΓ, θαη 
 
ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗΝ «ΟΜΑΓΑ Α-ΤΠΟΔΡΓΟ 1»: 

2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή θαη ησλ δχν ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη 

(γηα ηελ Οκάδα Α – Τπνέξγν 1): 

 φηη ν ρξφλνο εγγπήζεσο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο (γηα αίζνπζα θαη ρψξν 

πγηεηλήο wc) νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε «έλαληη θζνξάο ζην ρξφλν, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή», 

 ζα αλαγξάθεηαη φηη σο άλσ εγγχεζε «θαιχπηεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: ηελ ζηαηηθφηεηα ηνπ 

νηθίζθνπ, ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ηα ηνηρψκαηα θαη ηε ζηέγε 

έλαληη ζηεγαλφηεηαο, ηα θνπθψκαηα θαη ηα θηγθιηδψκαηα φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή αιινίσζε 

ηνπο ιφγσ θπζηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη θάζε άιιν ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζα εθπιεξψλεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη πξνκεζεχεηαη» 

 ζα αλαγξάθεηαη φηη σο άλσ εγγχεζε «θαιχπηεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

θαη ζηεγαλφηεηα ηνπ πδξαπιηθνχ θαη απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηηο δηακνξθσκέλεο βάζεηο 

έδξαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε αηέιεηα, βιάβε ή 

αδηθαηνιφγεηε θζνξά ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο βάζεο έδξαζεο (πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ή ζηε ζέζε πνπ 

ζα ηελ ηνπνζεηήζεη θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ηελ Τπεξεζία), εθηφο εάλ απηή πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα 

βία ή θαθή ρξήζε νπφηε εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο». 

 ζα αλαγξάθεηαη φηη «Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο θαη Τπεχζπλεο Γειψζεηο φηαλ απηέο εθδίδνληαη ή 

ππνγξάθνληαη απφ Καηαζθεπαζηέο (ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο) δελ αλαηξνχλ ηελ επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ/Πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ Γ. Γιπθάδαο» 

 Θα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο ζα θαηαηεζνχλ πιήξεηο θαη 

αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΜΔΛΔΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, 

ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ, ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΚΔΝΑΚ) 2017, 

θιπ) ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο θαηά Νφκν κειεηεηέο κεραληθνχο.» 

 Θα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «O αλάδνρνο ζα θάλεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

αδεηνδνηεζνχλ νη ρψξνη πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νηθίζθνη, 

κε ηελ έθδνζε Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο (ΔΔΓΜΚ) βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 

ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/43266/1174 Απφθαζεο ΦΔΚ 1843/Β/13-05-2020, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70/Α/7-5-2019)«Καηαζθεπή αηζνπζψλ λεπηαγσγείσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». 



 Θα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη ε ζηαηηθή κειέηε θαη ε θαηαζθεπή βάζεσο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα κνλάδσλ ειαθξάο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο, 

απνηειεί ππνρξέσζε, επζχλε θαη δαπάλε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.  

 Θα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

πξφδξνκσλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θαζαηξέζεηο - 

αλαδηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θ.α.) θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ νηθίζθσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

 Θα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη νη  ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή θαζψο θαη ηα 

εμσηεξηθά δίθηπα απνρέηεπζεο πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο (Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.), απνηεινχλ 

κέξνο ηεο παξνχζαο Πξνκήζεηαο, σο ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Θα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «O αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη ζε θάζε αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε, ηνλ εμνπιηζκφ φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο (θιηκαηηζηηθά, ςπγεηνθαηαςχθηεο, θνχξλνο κηθξνθπκάησλ, 

ζεξκνζίθσλαο, ζεξκαληήξαο λεξνχ, θνπξηίλεο, εξκάξηα, θάδνο απνξξηκάησλ, θιπ), επηπξφζζεηα 

φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Κη.Τπ. 

1. Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ΔΝ ΙSO 9001:2008 γηα ηελ εηαηξεία/εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ (αίζνπζαο θαη ρψξνπ πγηεηλήο wc γηα ηελ «ΟΜΑΓΑ Α – Τπνέξγν 1) 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ππξαληνρήο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ κνλάδσλ (panels) ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ απφ 

νξγαληζκφ – εηαηξία πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν ζην Δ.Τ.Γ. ή άιιν αληίζηνηρν θνξέα δηαπίζηεπζεο 

ρψξαο ηεο Δ.Δ. ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην Δ.Τ.Γ. θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 
ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗΝ «ΟΜΑΓΑ Β-ΤΠΟΔΡΓΟ 2»: 

2.Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή θαη ησλ δχν ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη (γηα 

ηελ Οκάδα Α – Τπνέξγν 1): 

 Ο ρξφλνο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο (γηα ηελ Οκάδα Β – Τπνέξγν 2) νξίδεηαη ζε δχν (2) έηε απφ 

ηελ εκ/λία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, 

 ηελ παξαπάλσ Τ.Γ. ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο θαη Τπεχζπλεο 

Γειψζεηο φηαλ απηέο εθδίδνληαη ή ππνγξάθνληαη απφ Καηαζθεπαζηέο (ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο) δελ 

αλαηξνχλ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ/Πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ Γ. Γιπθάδαο» 

 ηελ παξαπάλσ Τ.Γ. ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «ζα εγγπάηαη ηελ χπαξμε θαη παξνρή 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε γηα κία πεληαεηία (5) κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα έρεη δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο γηα άκεζε θάιπςε παξνρήο ζέξβηο - 

αληαιιαθηηθψλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα εληφο επηά (7) εκεξψλ, ην αξγφηεξν, απφ ηελ αλαγγειία ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 



 ηελ παξαπάλσ Τ.Γ. ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «ζα εγγπάηαη γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε 

απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ηελ δσξεάλ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ δελ νθείινληαη ζε θαθνχο ρεηξηζκνχο ή θαθή κεηαρείξηζή ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν (2) απηψλ εηψλ, ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλάδνρνπ 

πξνκεζεπηή ε απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνβιεκαηηθνχ πξντφληνο θαη ε  επηζθεπή ή ε 

αληηθαηάζηαζή απηνχ κε άιιν θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ψζηε ην πξντφλ λα επαλέιζεη ζε ζπλζήθεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε εξγαζίαο ή αληαιιαθηηθψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 ηελ παξαπάλσ Τ.Γ. ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο φηη «ζα βεβαηψλεη φηη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 

είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EN – European Norms), πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία, θέξνπλ ην ζήκα 

CE φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. πιαζηηθά αμεζνπάξ θ.ά.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, θαη 

δηαζέηνπλ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE (δήισζε ζπκκφξθσζεο CE), ην 

νπνίν ζα πξνζθνκηζζεί άκεζα, εθ’ φζνλ ηνπ δεηεζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, επηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνο ηα 

αλαθεξφκελα (άξζξν 82 «Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (άξζξν 

62 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» ηνπ Ν.4412/2016). Η ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή 

ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β΄931/18-05-2009) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ. 

3. Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ΔΝ ΙSO 9001:2008 γηα ηελ εηαηξεία/εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ 

επίπισλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα άξζξα Β.1 έσο θαη Β.5 (γηα ηελ «ΟΜΑΓΑ Β – Τπνέξγν 2) 

 
Άξζξν 7ν : ύκβαζε 
 
Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαη ε εκεξνκελία πεξάησζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ζε είθνζη πέληε (25) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ νηθίζθσλ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο. 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 



Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ νηθίζθσλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 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 αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

Άξζξν 8ν : Δθπόλεζε κειεηώλ 
 
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο 

κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΜΔΛΔΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, 

ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ, ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΚΔΝΑΚ) 2017, 

θ.ιπ.) ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο θαηά Νφκν κειεηεηέο κεραληθνχο. 

2. O αλάδνρνο ζα θάλεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζνχλ νη ρψξνη πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη νηθίζθνη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, κε ηελ έθδνζε Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο (ΔΔΓΜΚ) βάζεη ηεο ππ’ 

αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/43266/1174 Απφθαζεο ΦΔΚ 1843/Β/13-05-2020, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4610/2019 (ΦΔΚ 70/Α/7-5-2019)«Καηαζθεπή αηζνπζψλ 

λεπηαγσγείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». 

 

Άξζξν 9ν : Δγγπήζεηο 
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Η 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιό ηεο κεηά από δώδεθα (12) 

εκεξνινγηαθνύο κήλεο, εθφζνλ έρεη ζπληειεζηεί ε νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ παξάδνζε. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ. 
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ρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο νη ζπκκεηέρνληεο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηηο 

αληίζηνηρεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

9.3 Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο θαη Τπεχζπλεο Γειψζεηο φηαλ απηέο εθδίδνληαη ή ππνγξάθνληαη απφ 

Καηαζθεπαζηέο (ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο) δελ αλαηξνχλ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ/Πξνκεζεπηή έλαληη 

ηνπ Γ. Γιπθάδαο. 

 

Άξζξν 10ν : Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ 
 
Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεωηηθά έθπηωηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16 (ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε) 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξύζζεηαη έθπηωηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε 

ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
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Άξζξν 11ν : Σξόπνο πιεξωκήο 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, 

δηθαηνινγεηηθά. 

Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε 

ηηκνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. 

 

Άξζξν 12ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
 
Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε 

δαζκνχο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

 

Άξζξν 13ν : Παξαιαβή – Παξάδνζε 
 
Η παξαιαβή ησλ νηθίζθσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ζηα ζεκεία πνπ 

έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν Γιπθάδαο. Σα ππφ παξαιαβή είδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαηά ηα αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελα ζηε Μειέηε θαη ηα 

ΣΔΤΓ. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ειαηηψκαηα, 

ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηεο παξαιαµβαλφµελεο πνζφηεηαο ή νιφθιεξνπ 

ηνπ είδνπο θαη ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη εθ λένπ, ην 

ζχλνιν ή ην κέξνο απηψλ, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε ζηα αλσηέξσ. Αλ 

ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη 

θαηαζέζεη, εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. Οη λέεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ (έμνδα απνζηνιήο – 

κεηαθνξάο, λέα πιηθά θιπ.) ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία ζηελ νπνία ζα δνζεί ην θάζε πξνκεζεπφκελν είδνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα (αθφκα θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο πξνκήζεηαο) λα δηαζηαπξψζεη ηε γλεζηφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θάζε είδνπο. 

Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ νηθίζθσλ, φπνπ θαη φπνηε απηή θξίλεη απαξαίηεην, 

κε νπνηνδήπνηε ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ απνθαζηζηεί λα δηεμαρζνχλ 

εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη απηνί ζα εθηειεζηνχλ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα εθηειεζηνχλ κε 

κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε Γηαπηζηεπκέλν Δξγαζηήξην επηινγήο ηνπ Γ. Γιπθάδαο. 

Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Γεκνζηόηεηα :  
Γηα ηε δεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νθηψ (8) αλακλεζηηθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο κε 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ (κία ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα). Οη πηλαθίδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ππ’ αξ. πξση. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠΑΙΘ. Η δαπάλε 

γηα ηηο πηλαθίδεο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Υξόλνο παξάδνζεο :  
Η εκεξνκελία πεξαίωζεο νινθιεξωκέλεο παξάδνζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο 

νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ νηθίζθσλ νξίδεηαη, κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο ζα ηνπ έρεη θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ Γήκν ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206,207,208,209 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 
Γιπθάδα, 5 / 6 / 2020  Γιπθάδα, 5 / 6 / 2020 

πληάρζεθε 
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ΣΔ Πνι. Μεραληθφο 
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