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Μελέτη 2021 : “Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού φίλτρων σαρώθρων”
Προϋπολογισμός  Μελέτης: 7.688,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
CPV: 42995000-7 (Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα  Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη  προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων καθαρισμού
των φίλτρων των σαρώθρων πεζού χειριστή τύπου Glutton 2411. 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  Συμβατικά στοιχεία
Την Μελέτη αποτελούν:
1.  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
2.  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης
3.  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4.  Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Μελέτης
5.  Η Τεχνική Έκθεση Μελέτης
6. Το Έντυπο Συμμόρφωσης

ΑΡΘΡΟ 3ο:    Νομοθεσία και κριτήριο Ανάθεσης
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
τον ν.4782/2021. 
Το κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 4ο:     Εγγύηση συμμετοχής  (άρθρο 72 του ν.4412/16)
Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τεχνική προσφορά συμμετέχοντα
Στην Τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων θα κάνει μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησης
του,  θα  περιγράψει  τα  προϊόντα  που  προσφέρει  και  θα  προσκομίσει  τα  απαραίτητα  τεχνικά



φυλλάδια (brochures)  προς τεκμηρίωση της καταλληλότητας των προϊόντων σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
Τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύναψη Σύμβασης (Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) και Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης (Άρθρο 72  του Ν. 4412/2016)
Ο Ανάδοχος  θα  προσκομίσει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε
ποσοστό 4% (  άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4782/2021  )  επί της  εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, ήτοι 248,00€, η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Ο χρόνος διάρκειας της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης θα είναι τρεις (3) μήνες. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή
Τα είδη θα παραδοθούν, εφάπαξ,  στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιεράς Οδός 151, Αιγάλεω) σε
διάστημα ενός (1) μήνα από την επόμενη της ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει  από την αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής.  Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των ειδών διενεργείται  ποιοτικός και  ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και
παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε  ζημιά που
πιθανόν  θα προκληθεί  από υπαιτιότητα  του  προσωπικού  του  ή άλλου μέχρι  της  παράδοσης
αυτών. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το Άρθρο
207 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου του
Δήμου Αθηναίων και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αθηναίων,
μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή (Άρθρο 213 του Ν.
4412/2016).

ΑΡΘΡΟ  8ο:   Διάρκεια  της  Σύμβασης  -  Πληρωμή  Αναδόχου  -  Εγγύηση  Καλής
Λειτουργίας (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και ένα (1) μήνα.
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά από την οριστική παραλαβή και εφόσον η
Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά των ειδών, θα
καταβληθεί δε στον προμηθευτή το 100% του συμβατικού τιμήματος.
Τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΑΡΘΡΟ 5ο:  Τεχνική
προσφορά συμμετέχοντα και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
Με  την  παράδοση των ειδών ο  Ανάδοχος  θα καταθέσει  εγγυητική  καλής  λειτουργίας  ύψους
124,00€ χρονικής διάρκειας ίσης με  την εγγύηση των ειδών που προσέφερε  (τουλάχιστον 2
ετών) προσαυξημένης κατά 2 (δύο) μήνες.



Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρόνο εγγύησης οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ή
κατασκευή,  πρέπει  να  επανορθώνεται  από  τον  Ανάδοχο  το  συντομότερο  δυνατό  από  την
ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο:     Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν κάθε νόμιμη κράτηση  (φόροι, τέλη, δασμοί και εισφορές υπέρ του
δημοσίου) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι: 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%, χαρτόσημο επί Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 3%, ΟΓΑ επί χαρτoσήμου 20%, Α.Ε.Π.Π 0,06%,
χαρτόσημο 3% επί Α.Ε.Π.Π, ΦΕ Προμηθειών 4% και κάθε νέα κράτηση που θα επιβληθεί από την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς έως και την Απόφαση κατακύρωσης.

  Αθήνα,   22/09/2021 
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