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Άρθρο 1: Διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)''  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010), ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης'' 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων'' 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010),  ''Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις'' 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), ''Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις'' 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τεχνική περιγραφή 

Άρθρο 3: Προμήθεια 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την αστική και 
λειτουργική αναβάθµιση των  ακόλουθων παιδικών χαρών του ∆ήµου Προσοτσάνης: 
1. ∆Κ Προσοτσάνης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 27,19% 
 
ΘΕΣΗ ΟΤ ΑΡ.ΟΙΚ 
1. Αγ. Στυλιανός   
2. Πλησίον ΑΓ.Ταξιάρχες 102  
3.Πάρκο Μ.Αλέξανδρος 23 237 
 
2. ΤΚ Πετρούσας : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 14,24% 
ΟΤ 82 Αρ. οικ 1268 



 
3. ΤΚ Μικρόπολης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 6,47% 
ΟΤ 150 Αρ. οικ 720 
 
4. ΤΚ Καλή Βρύσης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 5,40% 
ΟΤ 22  Αρ. οικ 126 
 
5. ΤΚ Σιταγρών: Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 5,37% 
ΟΤ 18 Αρ. οικ 266 
 
6. ΤΚ Αργυρούπολης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 5,06% 
ΟΤ 44 Αρ. οικ 208 
 
7. ΤΚ Μεγαλοκάµπου : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 2,36% 
ΟΤ 23 Αρ. οικ 108 
 
8. ΤΚ Μικροκάµπου : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 1,85% 
 
ΟΤ 14Αρ. οικ 59 
 
 
Στόχος της µελέτης είναι η βελτίωση και αναβάθµιση των ανωτέρω παιδικών χαρών. Η επιλογή των 
παιδικών χαρών έγινε λαµβάνοντας υπόψη την επισκεψιµότητά τους, τα πληθυσµιακά στοιχεία , το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κόστος των απαιτούµενων παρεµβάσεων.  
Η επιλογή των οργάνων έγινε µε κριτήριο τις υπάρχουσες διατιθέµενες πιστώσεις και την βελτίωση 
όσο το δυνατόν περισσότερων παιδικών χαρών  καθώς και το άρθρο 7 της 28492/2009 απόφασης 
περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών ΟΤΑ (ΦΕΚ Β931/18-5-2009) 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 157.400,00  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υπό μορφή 

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 

Τραπέζης ή του Ταμείου  Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε).  

 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος εκτέλεσης της εργασίας έχει  περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας 

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργασίας είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης .Οι προμήθειες  θα παρέχονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης.  

 

Άρθρο 6: Παραλαβή προμηθειών  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
1
 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα (επιμέτρηση εργασιών, τεχνική έκθεση) στην αριθμ. 18/2016 

συνταχθείσα μελέτη ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας),  

                                                        

1 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 



Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος , μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 

του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων
2
. 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της 

προμήθειας και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 

διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης της 

διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα 

γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

                                                        

2 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται και ισχύουν, εκτός του ΦΠΑ, ο 

οποίος βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η 

σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους.   

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 

συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται 

εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση 

του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας.  

 

 

                                                         Προσοτσάνη , 23/01/2017 

        Συντάχθηκε 

 

Συμεωνίδου Παναγιώτα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                   Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

                           Δεληγιαννίδου Δέσποινα 

                                Πολιτικός Μηχανικός 

 

 


