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             «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλία του Δήμου Λειψών» 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών 
πρόσβασης για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα σε παραλία του Δήμου Λειψών για την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους.  

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει  τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους 
οποίους και  σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, 
πρόκειται να γίνει η υλοποιηθεί η προμήθεια. 

 

Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής. 

 

Άρθρο 3ο: Εγγυήσεις 

 α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

Δεν απαιτείται 

 β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο οικον. φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με 
την σχετική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει δε σε 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Πέραν των 
παραπάνω αναφερομένων, αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα οριζόμενα 
στον Ν.4412/2016, Αρ. 72. 

γ) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Για όλα τα υπό προμήθεια είδη ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η επιστολή θα 
κατατεθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, με έναρξη 
ισχύος αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και θα 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 



 

 

  



Άρθρο 4ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης -Παράδοση – Ρήτρες 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες (ημερολογιακές) από της 
υπογραφής της, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει τα 
υλικά σε πλήρη εφαρμογή. 

Τα υλικά θα παραδοθούν σε χώρους που θα ορίσει η υπηρεσία. 

Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Ν.4412/16. Αρ.208. 

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 των προδιαγραφών της τεχνική 
έκθεσης 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 7ο: Ισχύς Προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες, υπολογιζομένου από την 
επόμενη της 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 8ο : Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 



Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη 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. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στις 
εγκαταστάσεις συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 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. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις του Δήμου Λειψών και να παρέχει στο Δήμο Λειψών οποιεσδήποτε 
αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος ρητά 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. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 
τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει ο Δήμος Λειψών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται 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. 

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. 

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. 



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. 

 

 

 

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

 

 

 

  Ο συντάξας 
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