
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο  1
 ο

  Αντικείμενο  προμήθειας 
 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δαπέδων  αθλητικών χώρων και 

δαπέδων ασφαλείας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση 

των αθλητικών χώρων και των παιδικών χαρών του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα πιστοποίησης. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια δαπέδων ασφαλείας, ολοκληρωμένου συστήματος 

δαπέδου ασφαλείας και συστήματος ακρυλικού αθλητικού δαπέδου για την διαμόρφωση και 

την λειτουργική αναβάθμιση των υπό παρέμβαση χώρων, στους οποίους παρατηρούνται 

βασικές ελλείψεις στην κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας, βάσει των ισχύοντων προτύπων, 

είτε λόγω πολυκαιρισμού και παλαιότητας των υφιστάμενων υποδομών, είτε λόγω της 

πολυχρηστικότητας των επιλεγμένων χώρων. 

Tα υπό προμήθεια υλικά είδη που προμηθευτεί και θα τοποθετήσει ο Δήμος και οι χώροι 

στους οποίους θα τοποθετηθούν φαίνονται στον πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης και ο Δήμος 

έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη να αυξομειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια 

ειδών, ανάλογα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας, στα σημεία τοποθέτησης. 

 

Άρθρο  2
ο  

Ισχύουσες  διατάξεις.  

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. 
 
 

 Άρθρο 3
ο

  Συμβατικά  στοιχεία.  

Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 4 
ο  

Αυξομειώσεις Π οσοτήτων  εργασιών.  

Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των 

ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του 

αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα όμως που θα 

παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής, που προβλέπεται από τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 
 

Άρθρο 5 
ο 

Έναρξη  ισχύος της  συμβάσεως  και 

διάρκεια  ισχύος.  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η 

διάρκεια ισχύος της  ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 

 Άρθρο 6
ο  

Σταθερότητα τιμών.  
 

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή 

αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κατά τα ανωτέρω σε όλες 

τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, 

οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή 

αποθήκευση της προμήθειας. 
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Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά  είναι απαραίτητη για την πλήρη 

εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του 

αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά 

τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται. 

 

 Άρθρο  7
ο

  Τρόπος  και χρόνος  παράδοσης  

 

Η παράδοση των ειδών θα μπορεί να γίνεται στον Δήμο τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον 

Ανάδοχο. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον Δήμο το ανώτερο εντός δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία της παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση των ειδών χωρίς 

να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε 

στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας 

 

Άρθρο  8
ο

  Μηχανικός Εξοπλισμός  

 
Ο  τυχόν  απαιτούμενος  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  μηχανικός  εξοπλισμός  αν  δεν 

διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα 

αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη. 

 

Άρθρο  9ο  Ποινικές  ρήτρες  

 

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16),   

επιβάλλεται   πρόστιμο   5%   επί   της   συμβατικής   αξίας   της   ποσότητας   που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 

Ν.4412/16) 

 
 

Άρθρο  10
 ο  

Πληρωμές.  
 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα 

εκδίδεται μετά την συνολική ή τμηματική κατά περίπτωση, παραλαβή των ειδών και βάσει 

πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και κατόπιν 

τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο αντιγράφων. 
 

Άρθρο 11 
ο  

Τροποποίηση  σύμβασης.  

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης (συμβατικό ποσό, χρονική 

διάρκεια, αλλαγή όρων, κ.λ.π.) η  τροποποίηση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 

του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12 
ο  

Δημοσίευση. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

02/04/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ενω η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα 

δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές  εφημερίδες. 

Πλήρες  τεύχος  της  παρούσας  διακήρυξης  και  της  μελέτης  που  τη  συνοδεύουν  θα  αναρτηθεί  

στην ιστοσελίδα  του  Δήμου  Φυλής  http:// www.fyli.gr, όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 

πλήρη  πρόσβαση σ’ αυτά. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται θα καταβάλλονται από τον 

Ανάδοχο. 

http://www.fyli.gr/
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