
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο
  (Αντικείμενο της προμήθειας) 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων 

ημιφορτηγών, πετρελαιοκίνητων οχημάτων 4x4, τύπου pickup, 1,5 καμπίνας που θα 

χρησιμοποιηθούν στην περισυλλογή και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων 

και θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του Δήμου Επιδαύρου. 

β) Η προϋπολογισθείσα ενδεικτικά δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 28.225,00 € και 

προστιθέμενης της δαπάνης για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσού 6.774,00 € η συνολική απαιτούμενη 

δαπάνη θα ανέρθει στο ποσό των 34.999,00 €. 

 
ΑΡΘΡΟ 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)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

4. Του Ν.2307 (ΦΕΚ 13Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

5. Του Ν.1797 (ΦΕΚ 164Α’/1988) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

6. Του Ν.3548 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

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

8. Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2012), της ΚΥΑ 

Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, 

το άρθρο 61 του 28 Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του N.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29-5-2013 

9. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

10. Του N.3861 (ΦΕΚ 112Α’/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» 

11. εγκυκλίων και προδιαγραφών των Υπουργείων Εσωτερικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Συγκοινωνιών, αντίστοιχων προς το είδος της προμήθειας. 

12.  Κάθε άλλης Νομοθετικής διάταξης που ρυθμίζει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο

  (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 (Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού) με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
ανάθεσης (κατακύρωσης) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

“Προμήθεια οχημάτων συλλογής και 

αποκομιδής απορριμμάτων” 

 



Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 36 παρ.1 του 

Ν.4412/06) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο
  (Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος) 

Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές (εφ' όσον υπάρχουν). 

Δ) Τιμολόγιο Προσφοράς 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο

  (Δικαιολογητικά συμμετοχής) 

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:  

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

1. Αποδεικτικό άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνάφεια με το είδος της ζητούμενης 

προμήθειας δηλαδή εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

2. Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και  

3. Ποινικό μητρώο από την αρμόδια Δικαστική Αρχή. 

 

Β. Τεχνική Προσφορά (άρθρο 94 του Ν. 4412/2016) 

1. Δηλώσεις συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο υλικό προκειμένου να αποδειχθεί η σήμανση 

CE καθώς και η συμμόρφωση με τα πρότυπα.  

2. Τεχνικά Φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών από τα οποία θα 

προκύπτει η συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των προδιαγραφόμενων 

υλικών. 

 

Γ. Οικονομική Προσφορά (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 

1. Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών θα δίνεται ανά μονάδα.  

2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της (παρ.4 

του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016). 

 

Δ. Τ.Ε.Υ.Δ (άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
  (Αξιολόγηση προσφορών – Ανάθεση της προμήθειας) 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις. 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη προσφορά τηρουμένων των 

τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο

  (Σύμβαση) 

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης μετά την σχετική έγγραφη ειδική 
πρόσκληση (άρθρο 105 παρ 4 του Ν. 4412/2016). 
 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 



ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 105 παρ. 4 του Ν.4412/2016,  
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία 
κηρύσσεται έκπτωτος. Η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο
  (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης) 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού 
συμβατικού ποσού (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ, 1 β) του 
Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο

  (Χρόνος - Τόπος παράδοσης) 

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά των 
προμηθευόμενων ειδών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 
που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσής τους. Η εκφόρτωση των 
προμηθευόμενων ειδών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών της 
προμήθειας θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχτεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο
  (Παραλαβή) 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας θα γίνει από την προβλεπόμενη 
στο άρθρο 221 παρ. 11β του του Ν. 4412/2016 επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν3852/2010 και η οποία θα συντάξει και 
το σχετικό πρωτόκολλο. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου 

με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 

προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση 

που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο

  (Τιμή) 



Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο

  (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους ή κρατήσεις, βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 13 ο
  (Υποκατάσταση Σύμβασης). 

Ο προμηθευτής - ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση που θα υπογραφεί ή 

οποιοδήποτε μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη και ρητή συναίνεση 

του Δήμου. 

 
 

Λυγουριό 24 / 08 / 2020 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΥΖΑΣ  

Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ/3 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λυγουριό 24 / 08 / 2020 

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Δ.ΕΠ. 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΒΑΚΟΣ  

Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ/4 
 


