ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Αρ. Τεχν.Περιγραφής: 36/2018

ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
CPV: 30197630-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ
2.419,30 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2.999,93 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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Τεχνική Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού
χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η προμήθεια έχει στόχο την
κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Η ανάθεση θα
γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής. Η μελέτη καθορίζεται από τις
διατάξεις:
 τα άρ. 54,61 του Ν. 4412/16.
 Των άρθρων 38,72,116 και 118 του Ν. 4412/2016.
 Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Αναλυτική περιγραφή:
A/A

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΜΟΝΑΔΕΣ

1

30197630-1
ΧΑΡΤΙ[Α4 ΛΕΥΚΟ 80 ΓΡ(500Φ.) ΔΕΣΜΙΔΑ]
ΤΕΜ.
900
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραπάνω είδους (α/α: 1) θα είναι:
80g/m2 +- 4%
●Βάρος:
4,7% με επιτρεπόμενη ανοχή 0,05%
●Υγρασία:
δεσμίδες των 500φ. Σε κιβώτια των 5 πακ.
●Συσκευασία:
0,00038 με ανοχή +_ 0,0002
●Πάχος:
Το σχήμα φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, με ακμές χωρίς
●Χαρακτηριστικά:
γραμμώσεις (γρέζια)
ματ λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως
επιφάνεια φύλλων:
πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα
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30197630-1
ΧΑΡΤΙ[Α3 ΛΕΥΚΟ 80gr(500φ.)ΔΕΣΜΙΔΑ]
ΤΕΜ.
10
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραπάνω είδους (α/α: 2) θα είναι:
29,7 Χ 42 cm(Α3)
●ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
80gr/m2 +-3%
●ΒΑΡΟΣ:
102mm +-4%
●ΠΑΧΟΣ:
500φ ανά πακέτο
●ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
4,7% με επιτρεπόμενη ανοχή 0,05%
●ΥΓΡΑΣΙΑ:
Το σχήμα φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο,με ακμές χωρίς
●ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
γραμμώσεις(γρέζια)
ματ λεία, χωρίς τσαλακώματα,μηχανικές κακώσεις, όπως
●ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ:
πτυχές, αποξέσεις,σχισμές, στίγματα

2

Τα υλικά προς προμήθεια πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά, εθνικά και
διεθνή πρότυπα, ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις (τεκμήριο
συμμόρφωσης, σήμανση «CE»).
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Λίμνη, 25/7/2018

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Χρήστος Καλυβιώτης
Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Δουρή Μαρία
ΔΕ Διοικ.
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Τιμολόγιο μελέτης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΤΙ[Α4 ΛΕΥΚΟ 80 ΓΡ(500Φ.)
ΔΕΣΜΙΔΑ]
ΧΑΡΤΙ[Α3 ΛΕΥΚΟ
80gr(500φ.)ΔΕΣΜΙΔΑ]

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ

ΤΕΜ.

900

2,61€

2.349,00€

563,76€

2.912,76€

ΤΕΜ.

10

7,03€

70,30€

16,87€

87,17€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ:
ΦΠΑ:
ΤΕΛΙΚΟ:

ΔΑΠΑΝΗ

2.419,30
580,63
2.999,93

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.419,30 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(580,63 ευρώ) δηλαδή συνολικά 2.999,93 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. : 10-6654.0001 του προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 και θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους.
Λίμνη, 25/7/2018
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Χρήστος Καλυβιώτης
Δήμαρχος
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Συγγραφή υποχρεώσεων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. . Η προμήθεια έχει στόχο την κάλυψη
των εκτυπωτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς
συμβατικούς όρους με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της μελέτης
και με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί,
θα εκτελέσει την προμήθεια.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
6. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
8. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
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9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
10. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013(Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
11. Το N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
13. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.
14. Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”.

15. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις»
16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.»
17. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
18. Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
19. Tων 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.
Άρθρο 3ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία είναι:
α. Τεχνική περιγραφή
β. Το τιμολόγιο μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
δ. Η σύμβαση
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με τους όρους που καθορίζει ο Δήμαρχος σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται κατ’ αρχήν και
διαπιστώνεται η συμφωνία της ποιότητας των υλικών με τις προδιαγραφές της μελέτης
και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημίες κ.λπ. λόγω κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά
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τη μεταφορά αυτών. Επίσης εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται
στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης η προμήθεια θα πρέπει χωρίς καμία εξαίρεση, να είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος με τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.
Άρθρο 7ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016, θεωρείται κάθε
απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για
την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι :
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί
τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο :

Τιμές προσφορών -Αναθεώρηση τιμών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά
την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 9ο : Εγγύηση καλής λειτουργίας-Ανταλλακτικά-Όροι συντήρησης
Τα υλικά προς προμήθεια πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά, εθνικά και
διεθνή πρότυπα, ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις (τεκμήριο
συμμόρφωσης, σήμανση «CE»). Σχετικά αποδεικτικά συνυποβάλλονται με την
προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή.
Στην προσφορά απαραιτήτως αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, που
αφορά την αποκατάσταση ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας. Αν μέσα στα πλαίσια της εγγύησης παρουσιαστεί βλάβη που οφείλεται σε
ελαττωματικό εξάρτημα ή κατασκευαστικό σφάλμα, τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών θα αναλαμβάνουν την επισκευή σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει την υποστήριξή τους για τη διευκόλυνση της σχετικής
διαδικασίας.
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Επίσης από τον ανάδοχο παρέχονται πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του
προϊόντος, με υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την
παροχή των ανταλλακτικών με ελάχιστο χρόνο ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας.
Άρθρο 10ο : Υπογραφή σύμβασης
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(παρ. 11 αρ. 73,όπως
προστέθηκε με το άρ. 107 Ν. 4497/17) ο ανάδοχος προσκομίζει υποχρεωτικά πριν
την κατακύρωση της προμήθειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και Γ.Ε.Μ.Η (όταν προβλέπεται).
2. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου, σχετικής με το
αντικείμενο της πρόσκλησης (εκδίδεται από την εφορία ή από το taxisnetπροσωποποιημένη πληροφόρηση)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά και: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς ασφάλισης
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία.
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει
από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
Άρθρο 11ο : Χρόνος – τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως 31/12/2018 από την υπογραφή της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και η παραλαβή των
υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δήμου, να παρατείνεται
μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή μέχρι
την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, ανεξάρτητα από το αν
το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δήμου να
μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος
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αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την
αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και
που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την
προμήθεια που ανέλαβε.
Τόπος παράδοσης ορίζεται στην αποθήκη του Δήμου, Λίμνη.
Άρθρο 12ο : Παραλαβή-Τρόπος πληρωμής
Η παραλαβή (άρθρο 208 του Ν. 4412/2016) θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, της παραγράφου 5 του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που
συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ποιοτικού και
ποσοτικού ελέγχου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής Για την οριστική παραλαβή συντάσσεται
πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας, το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά στον
προμηθευτή.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή
τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών
ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής,
εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον
πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την προμήθεια των παραπάνω υλικών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται από
τη σύμβαση και τις κατά νόμο κρατήσεις. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται
ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου, την υποβολή όλων των
απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών και όσων αναφέρονται στο άρ. 200
του Ν. 4412/2016. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές
Υπηρεσίες του Δήμου.
Άρθρο 13ο: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Σύμφωνα με την παρ. 1 άρ. 203 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν µε απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:
 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει
οριστεί.(αρ.105 παρ. 5 του Ν,4412/2016)
 Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 206.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την παρ. 3 άρ. 203 του Ν.
4412/2016 όταν:
 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Δήμου.
 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις της
παρ. 4 άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των
αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρ.
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203,206,207,213,218 και 220 να υποβάλλει προσφυγή, όπως περιγράφεται στο άρ.
205 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, εκτός από του Φ.Π.Α, που
βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Λίμνη, 25/7/2018

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Χρήστος Καλυβιώτης
Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Δουρή Μαρία
ΔΕ Διοικ.
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