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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση μη μόνιμων βοηθητικών 
διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, σε 4 παραλίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος 
(Φοινικούντα, Γιάλοβα, Μεθώνη, Ζάγκα Κορώνης). 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει του γενικού και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να 
υλοποιηθεί η προμήθεια. 

 

Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτού και δημοσίου και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Ν.4412/2016, Αρ.86, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά. 
 
Άρθρο 3ο: Εγγυήσεις 

 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , (2% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβαση άνευ ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των: 

• ΤΜΗΜΑ 1: Δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ εύρω (2.488,00 €) 

• ΤΜΗΜΑ 2: Εκατό εξήντα οκτώ ευρώ (168,00 €) 

• ΤΜΗΜΑ 3: Εννιακόσια δέκα έξι ευρώ (916,00 €) 

• ΤΜΗΜΑ 4: Τριακόσια ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (300,96 €) 

• ΤΜΗΜΑ 5: Διακόσια σαράντα ευρώ (240,00 €) 

• Για όλα τα τμήματα: Σε περίπτωση που ο συμμετέχων καταθέσει προσφορά και για τα 
πέντε Τμήματα, η εγγυητική συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των: Τεσσάρων χιλιάδων 
εκατό δώδεκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.112,96 €). 

 

 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για όλα τα υπό προμήθεια είδη ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας με την υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική ποσοτική και 
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ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η οποία αντικαθιστά την Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 4ο
 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης -Παράδοση – Ρήτρες 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες (ημερολογιακές) από της 
υπογραφής της, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει τα υλικά σε  
πλήρη εφαρμογή. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στα σημεία που θα υποδεικνύονται από τη 
Δ/νουσα Υπηρεσία και όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 
σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων του Αναδόχου που αφορούν το έργο είναι η έδρα του Δήμου Πύλου 
– Νέστορος και η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική και έντυπη (3 αντίτυπα) προς αυτόν. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος. 

Η παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή (ΕΠΠΕ) σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 άρθρο 2018 και άρθρο 221 και ως αυτή θα συγκροτηθεί με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Δήμου εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και 
θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

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 5ο: Ποιότητα Υλικών 

Εάν μετά την παραλαβή και κατά την χρήση τους, τα υλικά παρουσιάσουν τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες, 
που αντίκεινται στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου και στα στοιχεία της σύμβασης, 
υποχρεούται ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει άμεσα. 

 

Άρθρο 6ο: Φόροι – Κρατήσεις - Πληρωμή 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης της ισχύος της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών 
θα γίνει κατόπιν της οριστικής παραλαβής αυτών. 

 

Άρθρο 7 ο: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες, υπολογιζομένου από την επομένη ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 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.  

 

Άρθρο 8 ο: Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων 
ειδών, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
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 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και των υπηρεσιών που χορηγεί, να δέχεται και 
να διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή 
/και εκτάκτως από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ή/και από οποιοδήποτε άλλο 
εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά 
όργανα το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης και την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

Ο Δήμος 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. 

 Να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις συνεπεία 
πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του. 

 Για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για 
την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του εργοδότη η σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. 

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου 
Πύλου - Νέστορος και να παρέχει σε αυτόν οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Να ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

 Να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα 
του υποδείξει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος. 

 Να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αρίστης ποιότητας προμήθεια των υλικών που συνιστούν το 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

 Για τη γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει 
εκπρόσωπο του προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 
Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

 Θα πρέπει να δοθεί η δαπάνη και πρόγραμμα συντήρησης για κάθε χρόνο για τα επόμενα 
πέντε έτη. 

 Θα πρέπει να δοθεί πίνακας των κυριότερων ανταλλακτικών της διάταξης, με τιμές και θα 
πρέπει να δοθεί βεβαίωση για πενταετή τουλάχιστον δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών 
των συσκευών του συστήματος. 

Για το πλήρες συγκρότημα μη μόνιμης συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ στη θάλασσα:  

 Θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο Τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης και 
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 Θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο Οδηγίες χειρισμού της διάταξης θα βρίσκονται 
αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο πάνω στην διάταξη ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για 
τη χρήση της συσκευής τα ΑμεΑ και οι συνοδοί τους, τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 
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 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και λογισμικού που 
απαιτούνται για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμαστική λειτουργία και 
παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, όπως έχει παραπάνω περιγραφεί, καθώς και 
όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και 
λειτουργία του συστήματος ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού ή και φορέων-συλλόγων που θα 
επιλέξει η Υπηρεσία για διάστημα έως και δύο (2) ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την 
Υπηρεσία. 
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