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       CPV 34921100-0                                                                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.950,00 € (με Φ.Π.Α.)                                           
      (Σάρωθρα οδικού καθαρισμού)                                                                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑ 62-7131.001    
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ 1ο   

Αντικείμενο προμήθειας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια ενός  (1) μηχανήματος  αυτοκινούμενου  σαρώθρου  

για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας  του Δήμου Θέρμου και ειδικότερα για τον καθαρισμό των 

εξωτερικών χώρων όπως πεζοδρομίων πλατειών , πεζοδρόμων , δρόμων , χώρων εκδηλώσεων και 

λαϊκής αγορά και λοπών κοινοχρήστων χώρων.   

Η προμήθεια γίνεται με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των 

αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Αναθέτουσα αρχή της προμήθειας  ονομάζεται ο Δήμος Θέρμου. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: 

 Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 

διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

 Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Ν.3801/2009/Α’163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης » 
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 N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

 Του Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

 N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 

 Της Π.Ν.Π «έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης της κύριας σύμβασης 

χρηματοδοτικής διευκόλυνσης/άρθρο 4» ΦΕΚ Α’240/12-12-2012 

 Το Ν.3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις» 

 Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του 

Ν. 4412/2016. 

 Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο στ20, του πρώτου άρθρου του 

Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

 Την Υ.Α. Π.Ι/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 

με την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

 Το Νόμο 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-18)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή της 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις». 
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ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δαπάνη προμήθειας 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΟΥ» ανέρχεται στην  συνολική δαπάνη των 62.950,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, και 

και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα τον ΚΑ 62-

7131.001 και προέρχεται από  χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Συμβατικά Τεύχη – Σειρά Ισχύος 

α) Διακήρυξη  

β) Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Προϋπολογισμός 

δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Προσφορά Αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των 

ορίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους 

της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο  

Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές – Σταθερότητα τιμών 

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της προμήθειας. 

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν 

απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση. 

Οι τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά την διάρκεια της προμήθειας και για 

κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
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Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας , το κόστος της 

φορτοεκφόρτωσης του μηχανήματος και του εξοπλισμού του ,  και η προσκόμισή τους στο χώρο του 

Δήμου Θέρμου καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.   

Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή 

αποθήκευση της προμήθειας. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την 

παραλαβή κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των 

οχημάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Κατακύρωση αποτελέσματος 

Σύμφωνα με το ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος  και  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

Παραδόσεις – Χρόνος διάρκειας της προμήθειας  

Η  παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στο χώρο στάθμευσης του Δήμου  Θέρμου στην πόλη του 

Θέρμου. 

Το μηχάνημα  θα παραδοθεί με το τιμολόγιο, τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας καθώς και όλα τα 

απαιτούμενα εγχειρίδια χρήσης τους στα Ελληνικά.  

Η παραλαβή θα διενεργηθεί από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, όπως έχει ορισθεί με το άρθρο 

208 του Ν.4412/2016, και θα πραγματοποιηθεί μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ποιότητα υλικών  

Aν τα προμηθευόμενο μηχάνημα δεν ανταποκρίνεται στα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή – 

Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στους ισχύοντες κανονισμούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 

αντικαταστήσει και να τα παραδώσει (με δικά του έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 208 

του Ν.4412/2016. Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την έκπτωση του 

προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

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 12ο 

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 προεκτιμώμενης αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.015,32 €. 

Η αναθέτουσα 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. 
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 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. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο  

Ποινικές  ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 

Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης η οποία επέχει θέση 

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.  
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