
  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Εργασιών 

 

Η συγγραφή αυτή, αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Μουσείο Αιτωλικού - Προμήθεια Εξο-
πλισμού Προβολής και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού». 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Η διενέργεια και εκτέλεση του συνοπτικού διαγωνισμού διέπεται από το κατωτέρω νομο-
θετικό πλαίσιο:  

1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει.  

2. Του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συ-
ναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-2003), όπως ισχύει. 

3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-
06-2006), όπως ισχύει.  

4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010),  όπως ισχύει.  

5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει.  
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6. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε-
ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011), 
όπως ισχύει.  

7. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπως ισχύει.  

8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-
06-2014), όπως ισχύει.  

9. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει.  

10.Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05-
08-2016).  

11.Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), όπως ι-
σχύει.  

12.Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) 
του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμ-
βασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016).  

13.Του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλ-
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει.  

14.Της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-
2017).  

15.Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών δια-
τάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνι-
κού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά Στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

     3.1. Η σύμβαση. 

     3.2. Οι  όροι της διακήρυξης. 

     3.3. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

     3.4. Η τεχνική μελέτη. 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος Ανάθεσης της Εργασίας  



  

 

Η ανάθεση των εργασιών αυτών, θα γίνει µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, 
µε τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η οποία θα ορίζει τους όρους και τη διαδι-
κασία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 6ο : Οικονομική Προσφορά 

 

6.1. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα πε-
ριλαμβάνει όλες τις ομάδες υπηρεσιών του διαγωνισμού.  

6.2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή απόρριψης - όλα όσα 
αναφέρονται στη μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα: 

6.3. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελι-
κό άθροισμα. Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
απορρίπτονται.  

6.4. Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο 
και σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 7ο : Συμβατικό Αντικείμενο - Ισχύς Σύμβασης 

 

Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην εκπλήρωση από τον ανάδοχο όλων των υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και τη διακήρυξη και σύμφωνα με τη μελέτη, 
τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 8ο : Σύναψη Σύμβασης 

 

8.1. Ο αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 
κατακύρωσης υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Επιχείρησης σε χρονικό διάστη-
μα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση, σύμφωνα με το 
άρθρο 105 του  Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνη-
τικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση - ανακοίνωση αποτελέ-
σματος, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου. 

 



  

8.2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 

 

8.3. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών, χωρίς να 
σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και αντικειμένου. 

 

8.4. Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η σύμβαση λύεται αυτοδί-
καια, ακόμα κι αν δεν έχει επέλθει η ημερομηνία λήξης της. 

 

 

Άρθρο 9ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την υπο-
γραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό́ (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά-
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - 
μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματι-
κού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονο-
μικό φορέα.  

Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 του άρ-
θρου 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβα-
σης. 

 

Άρθρο 10ο : Εκτέλεση - Παραλαβή Εργασιών 

 

Η παραλαβή και καλή εκτέλεση των προμηθειών-εργασιών, ενεργείται παρουσία της αρμό-
διας επιτροπής της Επιχείρησης όπως προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. Εάν κατά την πα-
ραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή μπο-
ρεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη μερική απόρριψη αυτής, ή την αντικατάστα-
ση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις προτάσεις της, εντός 
της οριζόμενης προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 
τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις 
ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 

 

Άρθρο 11ο : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 



  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που 
θα υπογραφεί ή της διακήρυξης ή της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, χωρίς να καταβάλ-
λει οποιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της έκπτω-
σης, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει αποζημίωση.  

 

Άρθρο 12ο : Τρόπος - Χρόνος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο της εκτέλεσης 
των εργασιών και της παραλαβής της προμήθειας. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) µε 
την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργη-
θούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την Επι-
χείρηση. Στην πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι τιμές δεν δύνανται αναπρο-
σαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. 

 

Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται βάσει των κειμένων διατάξεων, σε όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός από 
τον Φ.Π.Α. που βαραίνει την Επιχείρηση. 

 

Άρθρο 14ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ο εκάστοτε ανάδοχος ευθύνεται α-
ποκλειστικά για βλάβες ή ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπι-
κό του από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης 
με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει το προσωπικό που 
χρησιμοποιεί και έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε ζημιές που οι εργαζόμενοι αυτού προκα-
λούν σε πρόσωπα και σε πράγματα κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

     

Άρθρο 15ο : Δημοσιότητα 

 

Η αναλυτική διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμ-
φωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α., ενώ 
περίληψη της οικείας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερί-
δα, τοπική ή της έδρας του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 

                                                            



  

Άρθρο 16ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
β) η παρούσα μελέτη, γ) οι όροι της διακήρυξης και της σύμβασης και δ) συμπληρωματικά 
ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016. 

 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  

 

 

 

            ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                                    ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

 


