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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείµενο Συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου,
ασετυλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και την προµήθεια νέων φιαλών και φλογοπαγίδων.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της µελέτης αυτής είναι:

1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. - Τεχνική περιγραφή
3. - Συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, ο έλεγχος αυτών και η
προµήθεια νέων φιαλών και φλογοπαγίδων, θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις.
• του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
• του Ν. 4472/2017 ΦΕΚ 74 Α΄ 19-5-2017,
• Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114, τεύχος Α΄/8-6-2006), «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων»
• Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87, τεύχος Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»
• του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
• Το Ν. 2859/2000 ΦΕΚ Α/248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
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• Η υπ’αριθµ. 1191/22-3-2017 Απόφαση (ΦΕΚ969β/22-3-2017) «περί καθορισµού
του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης
κράτησης 0,06% υπερ Α.Ε.Π.Π.
• του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε
το αντικείµενο της Προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης
εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος θα
περιέχει τα εξής:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό.
2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ,έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Προµήθειας.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης»
σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής, για το σύνολο της
προµήθειας µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της Τεχνικής
Περιγραφής της Μελέτης
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Αξιολόγηση Προσφορών - Κατακύρωση.
Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
µε βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
∆απάνες Που Βαρύνουν Τον Ανάδοχο.
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Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α. ο
οποίος βαρύνει τον ∆ήµο καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
β) 4% φόρος εισοδήµατος .
γ) Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
∆ιάρκεια Σύµβασης.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως το τέλος
του τρέχοντος έτους.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Παραγγελία - Παραλαβή
Η παραγγελία των υλικών θα γίνετε τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της
Υπηρεσίας. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες που αναγράφονται
στη Μελέτη. Οι προς πλήρωση φιάλες θα παραδίδονται στης εγκαταστάσεις του
ανάδοχου ή θα παραλαµβάνονται από τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου κατόπιν
συνεννόησης µε το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου Πειραιά. Οι φιάλες θα πρέπει να
γεµίζονται και να παραδίδονται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών. Οι φιάλες που
προορίζονται για έλεγχο θα πρέπει να ελέγχονται και να παραδίδονται εντός επτά
εργάσιµων ηµερών.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή που ορίζεται µε βάση το
αρ.221 του Ν.4412/2016. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που
εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
δυο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση
από τις συµβατικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την
απόρριψη των υπό προµήθεια υλικών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωµαλιών του. Ο χρόνος αποκατάστασης και τελικής παράδοσης των
υλικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τον αρχικό χρόνο
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν (αρθ. 203 Ν.
4412/2016) , µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση παρ. 5 αρθ 105 του Ν. 4412/2016
β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις.
γ) αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 11Ο
Τρόπος Πληρωµής.
Η πληρωµή του αναδόχου δύναται να γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τον τρόπο
εκτέλεσης και παράδοσης κατά το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, µε την παραλαβή των
ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά τον έλεγχο και την
παραλαβή των υλικών από την αρµόδια επιτροπή.
Πειραιάς 12-03-2018
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και
αργού, τον έλεγχο αυτών και στην αγορά νέων φιαλών και φλογοπαγίδων. Πιο
συγκεκριµένα:
1) Πλήρωση των φιαλών οξυγόνου. Οι φιάλες οξυγόνου που διαθέτει ο ∆ήµος έχουν
διάφορες χωρητικότητες και η πίεση πλήρωσης τους ποικίλει. Ως µονάδα µέτρησης για
την πλήρωση των φιαλών ορίζεται το m³. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται
από την τιµή που αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο αυτής.
(CPV24110000-8)
2) Πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης. Οι φιάλες ασετυλίνης που διαθέτει ο ∆ήµος έχουν
διάφορες χωρητικότητες. Ως µονάδα µέτρησης για την πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης
ορίζονται τα kg. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιµή που
αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο της. (CPV24110000-8)
3) Πλήρωση των φιαλών αργού (µικρές). Οι µικρές φιάλες αργού που διαθέτει ο ∆ήµος,
είναι χωρητικότητας 10lt. Ως µονάδα µέτρησης για την πλήρωση των φιαλών αργού
ορίζονται τα τεµάχια. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιµή που
αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο αυτής. (CPV24110000-8)
4) Πλήρωση των φιαλών αργού (µεγάλες). Οι µεγάλες φιάλες αργού που διαθέτει ο
∆ήµος, είναι χωρητικότητας 50 - 60lt. Ως µονάδα µέτρησης για την πλήρωση των φιαλών
αργού ορίζονται τα τεµάχια. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιµή
που αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο αυτής. (CPV24110000-8)
5) Έλεγχος των φιαλών. Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σε πιστοποιηµένα
εργαστήρια - εργοστάσια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (CPV50000000-5)
6) Αγορά νέας φιάλης. Στην περίπτωση που κάποια από τις φιάλες κριθεί ακατάλληλη,
προβλέπεται η αγορά νέας µε την ίδια ή αντίστοιχη χωρητικότητα. Η καινούρια φιάλη θα
πρέπει να είναι κατασκευασµένη από χάλυβα και να αντέχει σε πιέσεις 200 bar για το
οξυγόνο και 15 bar για την ασετυλίνη. Η φιάλη κατά την παραλαβή δεν θα πρέπει να φέρει
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εµφανή σηµάδια από χτυπήµατα και θα πρέπει το πάνω µέρος ή ολόκληρη η φιάλη να
είναι βαµµένη µε το χρώµα που προβλέπεται (µπλε για το οξυγόνο και κίτρινο για την
ασετυλίνη). (CPV24110000-8)

7) Φλογοπαγίδες. Οι φλογοπαγίδες ελαστικών σωλήνων θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στην EN 560:2005 και να
είναι κατάλληλες για ασετυλίνη και οξυγόνο. (CPV24110000-8)
Πειραιάς 12-03-2018
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και
την αγορά νέων φιαλών και των φλογοπαγίδων προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.989,64€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού
έτους 2018 µε K.A. 20.6672.27.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

1

Πλήρωση των φιαλών οξυγόνου
Πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης
Πλήρωση των φιαλών αργού
(10lt)
Πλήρωση των φιαλών αργού (5060lt)
Έλεγχος των φιαλών
Αγορά νέας φιάλης
Φλογοπαγίδες

m³
kg

300

1,80

540,00

129,60

90

8,50

765,00

183,60

τεµάχιο

3

17,00

51,00

12,24

τεµάχιο
εργασια
τεµάχιο
τεµάχιο

2

50,00

100,00

24,00

7

25,00

175,00

42,00

3

220,00

660,00

158,40

6

20,00
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

120,00

28,80

2.411,00

578,64

2
3
4
5
6
7

ΦΠΑ
24%

2.989,64

Πειραιάς 12-03-2018
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Γ. ΠΟΛΥΑ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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