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ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»  

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 93.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την 
εξυπηρέτηση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο κτίριο του παλαιού 
Γυμνασίου Λεωνιδίου. Η προμήθεια αφορά την υλοποίηση του Υποέργου 2 της ενταγμένης 
πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο 
«Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για τη διαχείριση Αποθέματος 
Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου». Η προμήθεια των ειδών έχει σχεδιασθεί µε 
οδηγό τις βασικές αρχές για την δυνατότητα κίνησης ατόμων µε κινητικά προβλήματα, 
και τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ: Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη διακίνηση και 
διαβίωση ΑΜΕΑ όπως ορίζει το άρθρο 26 του Νόμου 4067/2012 συμπεριλαμβάνοντας το 
άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων µε ειδικές ανάγκες», το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καθώς και την 
εγκύκλιο 42382/16.07.2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 

 
Το τεύχος της Ε.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η 
προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση πρόσβασης ΑΜΕΑ στο κτίριο του  παλαιού 
Γυμνασίου Λεωνιδίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Αντικείμενο της Προμήθειας 
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση είναι η «Προμήθεια 
εξοπλισμού εξυπηρέτησης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου» 
Τα προς προμήθεια  είδη αφορούν σε: 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών μηχανισμών ανύψωσης με κάθισμα 

(αναβατόρια). 
- Η προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εντός και εκτός 

του κτιρίου σε σύστημα γραφής Braille. 
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- Η προμήθεια ηχητικού συστήματος καθοδήγησης και προσανατολισμού των χώρων 
του κέντρου με λογισμικό προσβάσιμο στις περισσότερες κατηγορίες ΑΜΕΑ (Τύφλωση, 
Κινητική Αναπηρία, Χαμηλή όραση, Απώλεια ακοής, Αναπηρία Λόγου, Δυσλεξία), σε 2 
τουλάχιστον γλώσσες. 

- Η προμήθεια tablet για χρήση σε άτομα με κινητική αναπηρία. 
- Η προμήθεια ειδών ηχοπροστασίας στους χώρους συγκέντρωσης κοινού και στο χώρο 

των γραφείων, ήτοι ηχοαπορροφητικά επιτοίχα πάνελ, για τα άτομα με προβλήματα 
στην όραση, τα οποία έχουν εξασκηθεί να αντιλαμβάνονται τον χώρο με την ακοή, 
προκειμένου να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους και τη συγκέντρωση τους σε 
χώρους με οχλαγωγία, θόρυβο και αντήχηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της Σύμβασης, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παραλαβής του 
εγγράφου ανακοίνωσης του αποτελέσματος και να καταθέσει την κατά το άρθρο 7 
εγγύηση για καλή εκτέλεση αυτής. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως 
άνω διαδικασία, για τον 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 παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Προϋπολογισμός 

Αναλυτικά η δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια, προϋπολογίζεται στο ποσό των 
75.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 18.000,00 € δηλαδή συνολικό ποσό 93.000,00 €. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» με τίτλο «Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για 
τη διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου» και θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 2017ΣΕ27510019. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  
• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) 
Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 



Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 4% της συνολικής συμβατικής 
αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. 
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος, με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ορίζεται σύμφωνα με 
τα άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 
Μετά την παρέλευση όλου του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Ε.Σ. Υ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Έκπτωση του Αναδόχου 

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος 
ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές 
της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 220 του Ν. 4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του 100% της αξίας υπό προμήθεια ειδών μετά την οριστική παραλαβή τους. 
Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις, με την 
έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα 
αναφέρονται στην σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
αρ.105 του Ν. 4782/2021.  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 



ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
προμηθευτής.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το αρ.105 του Ν. 4782/2021. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
208 του ν.4412/16,. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.105 του Ν. 4782/2021. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Παράδοση 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στο παλαιό γυμνάσιο  
Λεωνιδίου άθικτα και χωρίς ζημιές.  
 
 
 
 
 
 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2/6/2021 
                     ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2/6/2021 
      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ 
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