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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση δυο σειρήνων συναγερμού
πολιτικής άμυνας, που θα τοποθετηθούν στα σημεία που θα υποδείξει ο αξιωματικός της Ελληνικής
Αστυνομίας που είναι υπεύθυνος πολιτικής Άμυνας, με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Η εξαρχής
εγκατάσταση και τοποθέτηση των δυο σειρήνων, των πινάκων αυτοματισμού, των καλωδίων και των
υλικών που απαιτούνται, θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο, γιατί είναι απαιτούμενη η σωστή και
εύρυθμη λειτουργία των
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούνται από :
1. Τεχνική Έκθεση.
2. Προϋπολογισμός Μελέτης.
3. Προϋπολογισμός Προσφοράς.
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης.
5. Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς.
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του,
α) Ν. 4412/2016 περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα,
γ) του άρθρου 278 στο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων).
Το έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α. 20-6662.032
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται στο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ως εξής:
Άθροισμα Μερικού Συνόλου
13.650,00 €
Συγγραφή Υποχρεώσεων
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Φ.Π.Α
Άθροισμα ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

24%

3.276,00 €
16.926,00 €

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος , υποχρεούται να
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός δέκα ημερών (10) για την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο διάστημα των 120 ημερών (120) από την υπογραφή της
σύμβασης. Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου επιβάλλονται
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο
O ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση µε τις
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και της μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των
υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί
μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν
ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών
ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονομική
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των
παραπάνω υλικών σε χώρους που θα του υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου. Η παράδοση
των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας
και κατόπιν εντολής του Δήμου( γραπτής, τηλεφωνικής, e-mail) . Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους υλικού μέσα
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 4412/2016.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το πρόβλημα από υπαιτιότητα του Δήμου, ή
από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την
καθυστέρηση αυτή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και το
κόστος μεταφοράς από την προμήθεια των ειδών, η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον
προμηθευτή. Σημειώνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως τέλη.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Συγγραφή Υποχρεώσεων
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Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, πρέπει να
υποβάλει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά :





Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τελευταίου (6) εξάμηνου.
Καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε κανένα από τους λόγους
αποκλεισμού όπως αναφέρεται στο Ν.4412/2016 άρθρο 73.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Η αξιολόγηση των προσφορών και η απόφαση για την ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 01/12/2020
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σαλαμίνα 01/12/2020
O Συντάξας

ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
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