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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της Συμβάσεως 

 
Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι η προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία – εκπαίδευση 
και παράδοση προς χρήση του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (ιατρικός εξοπλισμός και 
επίπλωση) που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων. 
 

Άρθρο 2ο. Στοιχεία Προμηθείας 
 

Στοιχεία της παρούσης εργολαβίας αποτελούν: 

1. Η Διακήρυξη 
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές και η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Οικονομική και Τεχνική προσφορά του αναδόχου 
5. Το Τιμολόγιο μελέτης 
  

Άρθρο 3ο. Ισχύουσες Διατάξεις 
 

1. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις οι διατάξεις των νόμων 4281/2014, 2286/95  του 
ΠΔ60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν  και του Ν. 11389 
(ΦΕΚ 185/23.3.93)  ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Ειδικότερα για κάθε θέμα που δεν καθορίζεται ακριβώς από την προκήρυξη είτε από τους όρους της 
παρούσης συγγραφής, ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά, πριν από οποιαδήποτε εργασία, να ζητά 
εγκαίρως οδηγίες από τη επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 4ο. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
 

1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 26 παράγραφος 5 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) 
μήνες. 

 

Άρθρο 5ο. Χρόνος παράδοσης 
 

1. Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία του Εξοπλισμού ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα 
του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 27 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

    

Άρθρο 6ο. Παραλαβή υλικών 



   

   

 
1. Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2. Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 

θα γίνει: 
• Με επιθεώρηση και μακροσκοπικό έλεγχο 
• Με ποσοτικό έλεγχο των επι μέρους μερών 
• Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο 

4. Για τις συσκευές του εξοπλισμού που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει από 
διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης. Σκοπός του ελέγχου είναι η 
εξακρίβωση του γεγονότος ότι τα μηχανήματα πληρούν τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και 
προδιαγραφές, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και της προσφοράς του 
αναδόχου που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 7ο. Χρόνος παραλαβής υλικών 

 
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί 

εντός τριών μηνών. 
2. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 29 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
3. Αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή γίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

Άρθρου 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 8ο. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 

 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
Άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός ων προβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 9ο. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 
 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 

Άρθρο 10ο. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο Άρθρο 35 
παράγραφος 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 

Άρθρο 11ο. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 
 

1. Το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την παραλαβή και  την εγκατάσταση των ειδών  και  την σύνταξη 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η αξία αυτή θα καταβληθεί μέσα σε χρόνο 30 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών 
δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία 
ελέγχων και διαδικασιών,εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός 
έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. Ο Προμηθευτής 
κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. Σε περίπτωση που 
η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την 
υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 



   

   

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται 
όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στα Άρθρα 36 & 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 12ο. Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 13ο. Συνεννόηση – Αλληλογραφία-Προέγκριση 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και στην τεχνική 

προσφορά του προμηθευτή. 
Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, 

συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν την τελική παραγγελία, είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλλει για έγκριση στον Δήμο κατάσταση - κατάλογο που να περιλαμβάνει τον Ιατρικό Εξοπλισμό (βασικό 
εξοπλισμό και όλα τα συνοδευτικά αυτού) που θα παραγγελθεί, η οποία θα συνοδεύεται από τις τεχνικές 
περιγραφές εκάστου, τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα (prospectus κλπ), διαγράμματα λειτουργίας, 
αποδόσεων κλπ., τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, πιστοποιητικά CE και λοιπά Πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας ώστε να αποδεικνύεται ότι τα προς παραγγελία είδη συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ της Επιτροπής αξιολόγησης, η οποία παρακολουθεί την 
εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
αφενός και του προμηθευτή αφετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών 
είτε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές 
συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις 
επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο. 

 
Άρθρο 14ο. Περιεχόμενο των Τιμών 

 
Στην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 

προμήθεια, μεταφορά του εξοπλισμού στο Έργο. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του 
ανάδοχου καθώς και το όφελος του. 

Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και 
υλικών όλων αυτών που βρίσκονται στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη του αναδόχου ή προκειμένου για αυτά 
που εισάγονται από το εξωτερικό ΤΣΙΦ Πειραιά ή άλλο Ελληνικό λιμάνι και οι δαπάνες εκτελωνισμού 
περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών δασμών και συμπαρομαρτούντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οι 
δαπάνες παραπέρα μεταφοράς μέχρι την έδρα του Δήμο Ακρωτηρίου τιθέμενων σε κανονική και απρόσκοπτη 
λειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές. 

 
 Άρθρο 15ο. Τεχνικά Στοιχεία που υποβάλλονται με τις προσφορές και περιγραφές 

 
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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