






vατα αντικαταστήσει και να τα παραδώσει (με δικά του έξοδα) , σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του· 
Ν.4412/2016. Αρvηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την έκπτωση του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 11° 

Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται στις κείμενες διατάξεις για φόρους ,τέλη & κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού όπως και σε όλα τα έξοδα δημοσίευσης. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Θέρμου. 

ΑΡΘΡΟ 12° 

Εγγυήσεις (σχετ. άρθρο 72 Ν. 4412/16) 

• Εγγύηση συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να

προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό {%) επί της 

προκεκτιμώμεvης αξίας των ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή ποσού 5.967,74 €. 

Η αvαθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους 

λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό{%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α .. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 

4412/2016 (Α/147/8-8-2016).Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 
του αντικειμένου της σύμβασης. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας: Με την οριστική παραλαβή των υλικών, ο ανάδοχος θα καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή

των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των συστημάτων του μηχανήματος και του
συνοδού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, και δεν θα οφείλονται σε

κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων και η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την

οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Το ποσό της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσοστό των 2% (δύο)

τοις εκατό (%) της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

ή εμφανίζει ελαπώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-8- 2016), όπως ισχύει. 

ΆΡΘΡΟ 130 
Ποινικές ρήτρες -Έκπτωση αναδόχου 
Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης η οποία επέχε θεση πρωτοκόλλου 
εγκατάστασης. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/2016., 

Θέρμο, 28/01/2020 
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