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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια γαλβανιζέ
μεταλλικών ντουλαπιών αρχειοθέτησης οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες
του Δήμου για την αρχειοθέτηση όλου του αρχείου.
Η εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 2.999,81 συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (24%). Αφορά τον κωδικό Κ.Α.: 10-7133.0001 «Προμήθεια μεταλλικών ντουλαπιών
αρχειοθέτησης» με CPV: 39132000-6 και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.
Θα τοποθετηθούν εννέα (9) ντουλάπες στους αποθηκευτικούς χώρους των Δημοτικών
υπηρεσιών Λίμνης, εννέα (9) ντουλάπες στους αποθηκευτικούς χώρους του Δημοτικού
καταστήματος Μαντουδίου και έξι (6) ντουλάπες στο Δημοτικό κατάστημα Αγίας Άννας.
Η μελέτη καθορίζεται από τις διατάξεις:



τα άρ. 54,61 του Ν. 4412/16.
Των άρθρων του Ν. 4412/2016.



τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»





Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
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Ο Συντάξας
Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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Πολιτικός Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μεταλλική Ντουλάπα 90x45x191cm Πάχους 0.6mm/0.8mm (πάτωμα) Γαλβανιζέ
με 4 Ράφια και Ρυθμιζόμενα Πόδια - 5 Αποθηκευτικοί Χώροι
Δίφυλλη μεταλλική ντουλάπα κατασκευασμένη από γαλβανιζέ χάλυβα πάχους 0,6mm
(πόρτες/πλευρές/οροφή) και 0,8mm (πάτωμα), βαμμένη με ειδική ηλεκτροστατική βαφή
για maximum αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τις διαβρώσεις.
Διαθέτει 4 εσωτερικά μεταλλικά ράφια που ορίζουν 5 αποθηκευτικούς χώρους, πάτωμα με
πλευρική και κεντρική ενίσχυση, μεταλλικούς μεντεσέδες και γαλβανιζέ πίρους σε μη
εμφανή σημεία, κλειδαριά ασφαλείας με 2 αντικλείδια και ρυθμιζόμενα πόδια που
εξυπηρετούν

στην

καλύτερη

ευστάθεια

της

ντουλάπας.

Τα

4

εσωτερικά

ράφια τοποθετούνται πάνω σε κλιπς ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα
ενώ υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων ραφιών.
Παραδίδεται σε μορφή επίπεδης συσκευασίας.
Η συσκευασία θα περιλαμβάνει εγχειρίδιο συναρμολόγησης,
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΦΥΛΛΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
24

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
100,80

ΠΟΣΟ (€)
2.419,20

ΣΥΝΟΛΟ

2.419,20

ΦΠΑ(24%)
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
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580,61
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο συγγραφής
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια μεταλλικών ντουλαπιών
αρχειοθέτησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
2. Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού καταστήματος Κηρέως.
3. Η

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

2.999,81€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 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 διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις
διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).»
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
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Αρθρο 3o
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Τεχνική Έκθεση
β)Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
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 ν4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά.
Άρθρο 5ο:
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.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα
προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης, σύμφωνα με ότι
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του
προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας
Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και η παραλαβή των
υλικών από τις επιτροπές της παραγράφου 118 του άρθρου 221 του ν4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί το αργότερο ένα (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης και όπως το άρθρο 206 του ν4412/2016 ορίζει, ενώ συντάσσεται και
υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας - παρ. 3 άρθρο 208 του
Ν.4412/2016 - προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δήμου. να παρατείνεται
μέχρι το 1/4 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 της προμήθειας - τοποθέτησης 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 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.
Άρθρο 7o
Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8ο
Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία – άρθρο 204 του ν4412/2016 - 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

προσαρμοζόμενος ανάλογα.
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ανάλογα

και

για

τον

εντολέα

Άρθρο 9ο
Παραλαβή Προμήθειας - Τρόπος Πληρωμής
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που
συγκροτήθηκε με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρ. 5 του άρθρου
221 του ν4412/2016, κατόπιν ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου (άρθρο 208 παρ.2
του Ν.4412/2016), παρουσία του αναδόχου.
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.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας μπορεί να γίνει με το άρθρο 200 παρ. 3
του Ν.4412/2016 και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που
ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική
παραλαβή των υλικών μετά την παραλαβή του υλικού, με την προσκόμιση όλων των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών.
Άρθρο 10ο : Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου – καταγγελία – λύση σύμβασης
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 213 & 218 του ν4412/2016.
Ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 2 του άρθρου
220 του ν4412/2016.
Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τον ΠΕΛΑΤΗ για τη
μη τήρηση όρου ή των όρων της Σύμβασης, με συστημένη επιστολή. Το αποτέλεσμα της
καταγγελίας θα επέρχεται όπως ο νόμος ορίζει.
Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος.
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Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των
κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο
ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η διαφορά θα
βαρύνει τον Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των ειδών. Τα έξοδα δημοσίευσης
τον προμηθευτή.

Μαντούδι, 12 – 5 - 2021

Μαντούδι, 12 - 5 – 2021
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας
Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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