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ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα Οξγάλωλ Γπκλαζηηθήο Ελειίθωλ »,
ε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ : Είθνζη ηεζζάξωλ ρηιηάδωλ νθηαθνζίωλ Επξώ
#24.800,00 €# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% , θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 30.6662.0020 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2019 .
ΑΡΘΡΟ 2ν
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά είλαη :
1. Κειέηε ( Σερληθή έθζεζε , Πξνυπνινγηζκφο , Δλδεηθηηθφ Σηκνιφγην-Πξνδηαγξαθέο )
2. Ζ παξνχζα Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ΑΡΘΡΟ 3ν
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 - Γεκνηηθνχ θαη
Θνηλνηηθνχ Θψδηθα, ηνπ Λ. 3852/10 ΦΔΘ 87Α΄/7.6.2010, ηνπ Λ. 4412 /2016 θαη ηνπ Λ4555/2018 /
Πξφγξακκα ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η ), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
ΑΡΘΡΟ 4ν
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλήο
απνθιεηζκνύ ηα παξαθάηω :
1ν πκπιεξσκέλα ηα έληππα ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο-Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Πξνζθνξάο
2ν Υπεύζπλε δήιωζε, άξζξν 8 Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη:
Σα πξνζθεξφκελα φξγαλα γπκλαζηηθήο εμσηεξηθνχ ρψξνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αζθάιεηα ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Θαλνληζκνχο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο. Σν Δπξσπατθφ πξφηππν βάζεη
ηνπ νπνίνπ θαη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ην θάζε φξγαλν είλαη ην ΔΛ16630
:2015 .
3ν Αληίγξαθα ηωλ πηζηνπνηήζεωλ ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ησλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο ,ήηνη ISO
9001:2015 ή άιιν ηζφηηκν , ISO 14001:2015 ή άιιν ηζφηηκν, OHSAS 18001:2007 ή άιιν ηζφηηκν θαη
πηζηνπνηεηηθά ησλ νξγάλσλ θαηά ΔΛ16630: 2015.Δγγχεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ
γηα έλα έηνο απφ ηελ αγνξά ηνπο θαη δέζκεπζε γηα ηε βαζηθή ζπληήξεζε απηψλ γηα έλα έηνο .
ΑΡΘΡΟ 5ν
Ο Πξνζθέξωλ-νηθνλνκηθόο θνξέαο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζα πξνζθνκίζεη
Υπεύζπλε Δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα
Αξρή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη όηη ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όπωο απηέο απνξξένπλ από ην
άξζξν 18 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη όηη δελ βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ
άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 θαζώο θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ
όπωο απηνί νξίδνληαη ζηα άξζξα 79 έωο 81 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Ο κεηνδόηεο-νηθνλνκηθόο θνξέαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηωλ παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 ζα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάηω
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα θέξνπλ εκεξνκελία ηεο ππεύζπλεο δήιωζεο ή πξνγελέζηεξε
από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο:
α) απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ,
β) πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαη
γ) πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
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ΑΡΘΡΟ 7ν
Οη ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο
θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε ππφθεηληαη.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Σν έληαικα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ
Λ.4412/2016 θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο, δελ δηαπίζησζε θακία θαθνηερλία σο πξνο ηελ
πνηφηεηα ησλ πιηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά ζχκθσλα κε ην άξζξα 208 θαη 209 ηνπ
Λ.4412/2016 θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 30ε -12-2019. Ο
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο
πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν
παξάδνζεο. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο
ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ
εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Λ. 4412/2016.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα
παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε
πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία
απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
ε πεξίπηωζε εθπξόζεζκεο παξάηαζεο ζα αθνινπζήζνπλ νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 10ν
Σνλ αλάδνρν ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο θαη θάζε άιιε κειινληηθή λφκηκε θξάηεζε.
Άξζξν 11ν
Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε
ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα,
θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο,
ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 παξ.2 ηνπ Λ.4412/16.
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Άξζξν 12ν
1.ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
2.Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ
απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη
λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη
πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε
πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα
πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3.Κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα
θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.
Άξζξν 13ν
Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε
πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο
βιάβεο ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε απφ εξγαδφκελν ζ΄ απηφλ
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν αζθαιίδεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Τπνρξενχηαη επίζεο λα
ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πεξί πξνζιήςεσλ, εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη
φινπο ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη κέζα γηα ηε κεηαθνξά,
παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία, πιήξσο
ζπζθεπαζκέλα. Δπίζεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ πξνθχςεη απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ, κέρξη θαη ηελ παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ
εηδψλ.
Άξζξν 14ν
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016 ρσξίο λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή
αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο.
Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016 , νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Βηβιίν, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη
θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ:
α) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη
β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη
πξνκεζεηψλ θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ.
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ΑΡΘΡΟ 15ν
Σα πξνζθεξφκελα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ
πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αζθάιεηα ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο
Θαλνληζκνχο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο. Σν Δπξσπατθφ πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ θαη’ ειάρηζην ζα
πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ην θάζε φξγαλν είλαη ην ΔΛ16630 :2015 .
Ο Γήκνο ελδηαθέξεηαη γηα πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη
δχλαηαη λα ειέγρεη ηα πξνζθεξφκελα είδε απνζηέιινληαο απηά ζε νπνηνδήπνηε (θαηά θξίζε ηνπ)
εξγαζηήξην, γηα εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε δαπάλε ησλ πξνκεζεπηψλ.
Αλ ηα πιηθά απνδεδεηρζνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια, ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα ηα απνξξίςεη ή λα
επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
Απαηηείηαη εγγύεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ γηα έλα έηνο απφ ηελ αγνξά ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 16o
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 105 θαη 203 ηνπ
Λ.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17o
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα.
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Ζιηνχπνιε, 5-12-2019
ΔΓΘΡΗΘΖΘΔ- ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ
Ζ πληάμαζα

Δπηέξπε Κεζζήλε
ΓΔΩΠΟΛΟ ΠΔ

Ο Γ/ληεο

Θσλ/λνο ρίδαο
ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ ΠΔ
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