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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ». Η ανάπτυξη των συστημάτων εντάσσονται στο γενικότερο Επιχειρησιακό
Σχέδιο Ανακύκλωσης του ο οποίου ο Φορέας Διαχείρισης είναι ο Δήμος Ιάσμου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
έως σήμερα.
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147).
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α. Το τιμολόγιο της μελέτης
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Γ. Τεχνική περιγραφή – Μελέτη
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5o
Οικονομικές υποχρεώσεις του Προμηθευτή
Ο προμηθευτής βαρύνεται µε τις δαπάνες της δημοσίευσης της διακηρύξεως, όλους τους
φόρους, εισφορές κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά
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που έχουν υποβάλλει βάσει της διακήρυξης του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6o
Προσφερόμενες τιμές
Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα δίνονται σε ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και συνυπολογιζόμενης τυχόν
έκπτωσης, δηλ. οι τιμές θα είναι τελικές. Η τιµή της προσφοράς θα περιλαμβάνει και τη μεταφορά των
ειδών εξοπλισμού, σε εγκαταστάσεις του Δήμου κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7o
Προδιαγραφές
Τα είδη εξοπλισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Παράδοση – Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας και εφόσον ο εξοπλισμός έχει μεταφερθεί
στα σημεία κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή
Παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των προς προμήθεια ειδών ή την αντικατάστασή τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα μπορεί να πληρωθεί αφού ολοκληρωθεί η προμήθεια και μετά την οριστική παραλαβή.
Μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ο ανάδοχος, εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
ΑΡΘΡΟ 11ο
Επίλυση Διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας επιλύονται κατά τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και του άρθρου 273 παρ. 1 και 2 του Ν.3463/2006, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στους όρους της διακήρυξης.
Οποιαδήποτε μεταβολή έστω και μετά από συνεννόηση µε τους δικαιούχους δεν θεωρείται νόμιμη.
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