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ΕΡΓΟ  

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ» 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

321.085,60 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  



ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του Έργου 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων (16 

τεμ) για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις : 

 του Ν.2286/95/ΦΕΚ Α’ 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

 του Ν.2307/1995/ ΦΕΚ Α' 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 

διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 του Ν.2539/1997/ ΦΕΚ Α' 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

 του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ ΑΊ14 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων KOL Κοινοτήτων. 

 του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α' 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 του Ν.3548/2007/ ΦΕΚ Α1 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του Ν.3801/2009/ ΦΕΚ Α1 163 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» 

 της Υ.Α.11389/93/ ΦΕΚ ΒΊ85 «ΕΚΠΟΤΑ». 

 του ΠΔ 60/2007/ ΦΕΚ Α'64 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005"». 

 του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουάριου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 (L 335). (ΦΕΚ Α' 173) 

 του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 

τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05. 

όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία είναι: 

 Η διακήρυξη δημοπρασίας 

 Η οριστική μελέτη με τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της 

προσφοράς. 

 ο Προϋπολογισμός Υπηρεσίας 

 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 



Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους 

που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 321.085,60 συμπ/νου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης προμήθειας. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

προμηθευτής έλαβε γνώση και έχει μελετήσει τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και ότι ερεύνησε και έχει 

πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και όλων των άλλων θεμάτων που με οποιονδήποτε τρόπο 

μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση της προμήθειας. 

Επίσης ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τα Συμβατικά τεύχη. 

Παράλειψη του προμηθευτή να ενημερωθεί, με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά την προμήθεια, 

δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του, προς τις συμβατικές υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του υπό προμήθεια προϊόντος 

Οι τιμές μονάδος του υπό προμήθεια προϊόντος, αναφέρονται σε ολοκληρωμένη προμήθεια αυτού, 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. 

Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες του προμηθευτή, άμεσες ή έμμεσες και 

αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του για την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τα συμβατικά 

τεύχη. 

Ενδεικτικά στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:  

α) Την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του προϊόντος,  

β) Τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος, 

γ) Τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές σε όλα τα στάδια της προμήθειας,  

δ) Τις αποθηκεύσεις και την φύλαξή τους σε όλα τα στάδια της προμήθειας,  

ε)Τις απαιτούμενες δοκιμές, 

στ) Την ασφάλιση προσωπικού, υλικών και μεταφορών. 

ζ) Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την παράδοση του προϊόντος στον 

τόπο, τον χρόνο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. 

 

Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ τον υστέρων στις τιμές μονάδας, μετά την 

συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ευθύνη του αναδόχου 

 Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει ίο προϊόν όπως προβλέπεται από τα συμβατικά 

τεύχη. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ όψιν του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις που θα επιφέρει στο προϊόν, χωρίς 

την έγκριση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, φέρει αποκλειστική 

την ευθύνη των συνεπειών από την ενδεχόμενη απόφαση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, όπως παρακάτω: 

α. Να απορρίψει το προϊόν. 

β. Να το κάνει δεκτό με αιτιολογημένη μείωση της συμβατικής τιμής 

γ. να το κάνει δεκτό με την συμβατική τιμή. Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται ότι ακόμη και εάν από τις 

ανωτέρω τροποποιήσεις προκύπτει οικονομικό όφελος για το Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας,, λόγω βελτίωσης 



του προϊόντος, ο ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση πέραν της συμβατικής αμοιβής για την 

προμήθεια. 

 Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων υλικών, μηχανημάτων και μεθόδων εργασίας. Σε περίπτωση που 

κάποια υλικά, μηχανήματα ή μέθοδοι εργασίας καλύπτονται από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, όλα τα σχετικά έξοδα για τη χρησιμοποίηση της ευρεσιτεχνίας 

βαρύνουν του ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτο. 

Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο εκχώρηση σε τρίτο του συνόλου ή μέρους της προμήθειας, χωρίς την 

έγκριση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας,. 

Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 9. Σύμβαση 

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

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε 

μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της 

σύμβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 10 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη 

συνυπολογισμένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη 

της εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

0 χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την προσφορά των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Πλημμελής κατασκευή 

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 



ΑΡΘΡΟ 14. Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για 

κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο ενώ οι τιμές της 

προσφοράς θα είναι τελικές. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την 

αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή την αντικατάσταση 

τους. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης 

προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος εννενήντα 

(90) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την 

υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σημείων στα οποία θα παραδοθούν τα υπό προμήθεια 

είδη θα έχει καθοριστεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η υπηρεσία καθορίσει τα σημεία στα οποία θα παραδοθούν τα υπό 

προμήθεια είδη ή μέρος αυτών σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (10) εργάσιμων ημερών, 

αντίστοιχα παρατείνεται και το αρχικό διάστημα της προθεσμίας παράδοσης των 90 ημερών. 

 

Η συντάξασα 

 

Βόνιτσα   9/3/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών 

Βόνιτσα   9/3/2020 

  

Χάιδω Μπουρδάρα 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Πολυξένη Φιώρoυ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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