
                                                                    

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας. 

 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διοργάνωση 

των Εκθέσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου», η οποία έχει ενταχτεί, στα πλαίσια του  Προγράμματος  

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για 

μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 

αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)», με άμεσο στόχο και μέσα από τις πολλαπλές 

δράσεις που εκδηλώνονται στα πλαίσια των Εκθέσεων και των εκδηλώσεων, την ανάδειξη και την 

προώθηση πολιτικών που θα συμβάλουν καθοριστικά στην προώθηση της Πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς, της ιστορίας της περιοχής, δράσεων Αγροτουρισμού, τη διευκόλυνση των επισκεπτών 

και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» 

2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 

114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήμερα 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.» 

3. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

6. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» 

7. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 

του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις».  

8. Του Νόμου 2121/1993 (ΦΕΚ 25/τ.Α/4.03.1993), «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα 

και πολιτιστικά θέματα», όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει μέχρι και τον ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 

http://www.foebus.gr/stcontent.asp?catid=9
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100/τ.Α/20.07.2017) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 

έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

9. Το Νόμο 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης Ι) 

10. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία. 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας με σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

1. Η σύμβαση 

2. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

3. Τεχνικές προδιαγραφές-τιμολόγιο μελέτης 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο:  Κριτήριο κατακύρωσης 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

Άρθρο 5ο: Παραλαβή 

 

Η παραλαβή διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την παραλαβή του υλικού ο ανάδοχος θα παραθέτει 

σχετικό κατάλογο με το υλικό, τον τίτλο του, ή σχετικό αριθμό, ώστε να είναι σαφές αυτό που 

παραδίδεται καθώς και η χρήση αυτού, βάσει της παρούσας. Αυτό θα κατατίθεται είτε σε έντυπη 

μορφή, ή θα αποσταλεί στον Δήμο Ερυμάνθου με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) σε 

ψηφιακή ηλεκτρονική μορφή όπως προαναφέρθηκε. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπό 

προμήθεια ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί ο ανάδοχος. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, κατεστραμμένα υλικά, κλπ. η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 

αντικατάσταση των ειδών, ή την τέλεια απόρριψή τους. 

  

Άρθρο 6ο: Πλημμελής κατασκευή 

 

Εάν τα υπό προμήθεια είδη, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή εμφανίζουν 

ελαττώματα, φθορές, ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει 

αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 7ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου 

 

Αν ο ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την παρούσα ή τις κείμενες 

διατάξεις, επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία τριών (3) ημερών 

για τη συμμόρφωσή του. Παράλληλα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50,00 Ευρώ για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Αν η προθεσμία που τεθεί στον 

ανάδοχο με την ειδική όχληση παρέλθει, χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 

έκπτωτος και του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό της σύμβασης. Σε περίπτωση πλημμελούς 
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εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του 

αναλογούντος τιμήματος για των πλημμελών εργασιών και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με 

τις υποδείξεις του. 

 

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, πλην του Φ.Π.Α. που 

βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 9ο: Πληρωμή αναδόχου  

 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 

μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή  και έκδοσης του 

αντίστοιχου τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από 

τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και 

γενικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 
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