
  

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -- ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη     /01/2018 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                        Αριθμ. Μελέτης:  37 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                Προμήθεια: «Υλικών για την κατασκευή    
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                   και τοποθέτηση κορνιζών  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Μυτιλήνης                                          σε 17 έργα του Μουσείου 
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3        Θεόφιλου στη Βαρειά Λέσβου» 
  
 
                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΩΝ  
                          ΣΕ 17 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                                                                           41.409,49 € 
 Φ.Π.Α   24%                                                                                                   9.938,28 € 

                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  51.347,77 € 
 
 
             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1.        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
3.        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
4.        ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  



  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη     /01/2018  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                        Αριθμ. Μελέτης:37  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                Προμήθεια: «Υλικών για την κατασκευή    
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                   και τοποθέτηση κορνιζών  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Μυτιλήνης                                          σε 17 έργα του Μουσείου 
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3        Θεόφιλου στη Βαρειά Λέσβου» 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
  Για τα ειδικά  κατασκευασμένα πλαίσια προστασίας και ανάρτησης (κορνίζες)των έργων 
Θεόφιλου από το Μουσείου Θεόφιλου στη Βαρειά Μυτιλήνης.- 
  Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή των νέων πλαισίων ικανών να προστατεύσουν 
και αναδείξουν τα ζωγραφικά έργα του Θεόφιλου είναι οι εξής: 
 Το νέο πλαίσιο (κορνίζα) να αποτελείται από τρία μέρη:1.το εσωτερικό ξύλινο πλαίσιο 
στήριξης του έργου.2.το εξωτερικό ξύλινο πλαίσιο και το ακρυλικό φύλλο προστασίας.- 
 Για τα ξύλινα πλαίσια στήριξης απαιτείται προμήθεια ειδικά επεξεργασμένων ξύλων οξιάς 
που έχουν υποστεί εμποτισμό, ώστε να αποφευχθεί η προσβολή από ξυλοφάγα έντομα. Πρέπει 
επίσης να είναι επικαλυμμένα με βερνίκι για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η χρήση 
ακατάλληλων υλικών εμποτισμού και επικάλυψης μπορεί να προκαλέσει έκλυση επιβλαβών αέριων 
ρύπων, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση ελεγμένων υλικών μουσειακών προδιαγραφών. 
Το ξύλο οξιάς, για λόγους αισθητικής και εναρμόνισης με τα ήδη κορνιζωμένα έργα, πρέπει να 
παραμείνει στο φυσικό του χρώμα. 

1. Όσο αφορά το εσωτερικό πλαίσιο στήριξης ,πρέπει να έχει διατομή σχήμα σχήματος Γ με 
διαστάσεις 45x40mm(βλέπε σχήμα 1) 

 
 

 
 



  

   

 
  
 
 

 
 

Σχέδιο 1:Διαστάσεις ξύλινων πλαισίων(m) 
 

Στην εσωτερική πλευρά του πλαισίου πρέπει να τοποθετηθούν ανά 20 εκ. ταινίες βέλκρο 
λευκού χρώματος ,μήκους 15 εκ., οι οποίες θα στηρίξουν το έργο Θεόφιλου. 
Στην πίσω πλευρά των έργων έχουν επίσης στερεωθεί ταινίες βέλκρο με ράψιμο στις 
αντίστοιχες θέσεις. 
         

        Ταινίες Βέλκρο                                        
 
 
 

2. To εξωτερικό πλαίσιο πρέπει να προστατεύει και να αναδεικνύει τα έργα. Πρέπει να 
κατασκευάζεται έτσι ώστε να μην καλύπτει την επιφάνεια του έργου, να μην κρύβει 
δηλαδή ζωγραφισμένο τμήμα και να μπορεί να αφαιρείται εύκολα κατά τον ετήσιο 
προληπτικό έλεγχο. Το εξωτερικό πλαίσιο έχει επίσης διατομή σχήματος Γ, με 
διαστάσεις 26x60mm(βλέπε σχήμα 1). 

       Οι συγκεκριμένες διαστάσεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση 
μεταξύ της ζωγραφικής επιφάνειας και του ακρυλικού φύλου. 
 
3. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ακρυλικού φύλλου προστασίας μουσειακών 

προδιαγραφών (optium Museum Acrylic,της εταιρείας Tru-Vue Inc.) που 
χρησιμοποιήθηκε και στα πρώτα 30 έργα. Το συγκεκριμένο υλικό προστατεύει από 
την υπεριώδη ακτινοβολία κατά 99% ,και δεν χαράσσεται και δεν σπάει.- 

                 Πρέπει να τονιστεί ότι η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής γιατί 
προκαλεί αποχρωματισμό στα έργα ,διαδικασία μη – αναστρέψιμη, ενώ οι 
αντανακλάσεις δυσχεραίνουν την ανάγνωση του έργου από τους επισκέπτες και 
υποβαθμίζουν τη μουσειακή εμπειρία. 
 

Συναρμολόγηση πλαισίου στήριξης: Αφού τοποθετηθεί το έργο του Θεόφιλου στο 

εσωτερικό πλαίσιο στήριξης και στερεωθεί με τις ταινίες βέλκρο, τοποθετείται το ακρυλικό 

φύλλο προστασίας και ύστερα το εξωτερικό πλαίσιο, το οποίο βιδώνεται στο πίσω μέρος με 

ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία. Αφού τοποθετηθεί και το σύστημα ανάρτησης, το έργο είναι 

έτοιμο για να εκτεθεί 

 
 



  

   

 
 
 
 
 
 

          
                    Σύστημα ανάρτησης.         

                                                                    Συναρμολόγηση κορνίζας με ανοξείδωτα στοιχεία. 
 

Να τονιστεί ότι κανένα τμήμα της κορνίζας δεν πρέπει να βιδωθεί ή καρφωθεί πάνω στα 

έργα, αφού τμήμα του υφασμάτινου υποστηρίγματος υπάρχει και στην πίσω πλευρά τους. 

Επίσης, σημειώνεται ότι οι διαστάσεις που προτείνονται για τα ξύλινα πλαίσια είναι για την 

εφαρμογή ακρυλικού φύλλου με πάχος 3mm. Το ακρυλικό φύλλο έχει διαφορετικά πάχη (3mm 

για όσα έργα φέρου την ένδειξη * )δηλαδή έχουν τη μεγαλύτερη εκ των διαστάσεών τους έως 

και 1,22 m και 4,5mm για τα υπόλοιπα) ανάλογα με το μέγεθος των έργων, οπότε πρέπει ο 

τεχνίτης που θα αναλάβει την κατασκευή των κορνιζών να το λάβει υπόψη του. 

Όλες οι εργασίες θα   πραγματοποιηθούν εντός του χώρου του Μουσείου Θεοφίλου και  

υπό την επίβλεψη συντηρητών της ΔΣΑΝΜ. 

 Επισυνάπτεται πίνακας εκτίμησης κόστους για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών 

στα 17 έργα που βρίσκονται στο Μουσείο Θεόφιλου. 

Μυτιλήνη    /01/2018 
 
 
Για την σύνταξη της 
διοικητικής μελέτης                                  
   Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΣΤΙΣΜΟΥ                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

                                                                    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                    
                                                                                     

ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ                                                                     
                                                                                                         ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 



  

   

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μυτιλήνη     /01/2018 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                 Αριθμ. Μελέτης: 37  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                Προμήθεια: «Υλικών για την κατασκευή    
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                   και τοποθέτηση κορνιζών  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Μυτιλήνης                                          σε 17 έργα του Μουσείου 
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3        Θεόφιλου στη Βαρειά Λέσβου» 
                                              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  41.409,49 € 

ΦΠΑ 24%   9.938,28 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 51.347,77 € 

Μυτιλήνη     /01/2018 
Για την σύνταξη της                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
διοικητικής μελέτης                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
  

ΤΙΜΗ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ   ΤΙΜΗ 
ΚΟΡΝΙΖΑΣ 

   Δαπάνη € 
(χωρίς ΦΠΑ) 
  

7 67,80 130,00 1.129,06 430,00 1559,06 

8 73,00 176,00 1.613,94 535,00 2148,94 

25 78,50 164,20 1.614,66 525,00 2139,66 

29 70,50 180,50 1.600,76 535,00 2135,76 

30 85,60 119,80* 1294,25 445,00 1739,25 

35 85,80 115,00* 1.247,73 435,00 1682,73 

41 67,50 122,00* 1.059,28 415,00 1474,28 

45 78,80 186,00 1.825,49 565,00 2390,49 

60 76,50 180,00 1.720,33 545,00 2265,33 

65 76,00 122,00* 1.178,64 425,00 1603,64 

66 72,50 176,60 1.607,78 530,00 2137,78 

75 75,50 187,20 1.767,02 565,00 2172,02 

81 77,40 122,00* 1.200,38 435,00 1635,38 

82 69,50 187,50 1.638,53 545,00 2183,53 

1 122,50 156,00 4.063,28 595,00 4658,28 

4 150,20 129,60 4.134,63 595,00 4729,63 

23 125,70 155,80 4.158,73 595,00 4753.73 



  

   

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη       /01/2018 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                        Αριθμ. Μελέτης: 37 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                Προμήθεια: «Υλικών για την κατασκευή    
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                   και τοποθέτηση κορνιζών 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Μυτιλήνης                                          σε 17 έργα του Μουσείου 
 Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3                                                            Θεόφιλου στη Βαρειά Λέσβου»                                                 
 

   

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 
Το τεύχος της Γ.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 
υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών σε 17 έργα του Μουσείου Θεόφιλου στη 
Βαρειά Λέσβου.-   
 ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας. 
Το αντικείμενο της προμήθειας είναι να γίνει η κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών σε 17 έργα του 
Μουσείου Θεόφιλου στη Βαρειά Λέσβου με κατάλληλα υλικά τα οποία θα προμηθευτεί η Υπηρεσία μας  

και θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο προμηθευτή . 
 Όλες οι εργασίες τοποθέτησης θα   πραγματοποιηθούν εντός του χώρου του Μουσείου 

Θεοφίλου και  υπό την επίβλεψη συντηρητών της ΔΣΑΝΜ. 

 ΑΡΘΡΟ 30 
Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

• Το Συμφωνητικό. 

• Η Διακήρυξη . 

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την μελέτη της 

Προμήθειας. 

Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία.



  
   

ΑΡΘΡΟ 40 
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό. σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις 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. 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τελικής συνολικής τιμής των προς προμήθεια ειδών  (πλέξιγκλας + κορνίζες) , όπως καταγράφεται 

αναλυτικά στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης μας, και εφόσον τηρούν τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο 

προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, (των 

ομάδων  που του κατακυρώθηκαν), χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης. 

Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. 

Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας  που παραλήφθηκε 

οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη 

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 



  
   

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την 

υπηρεσία του Δήμου τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Λέσβου) , δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)τα στοιχεία της σχετικής Προκήρυξης / 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Λέσβου ορίζεται σε διάστημα 

Εξήντα ημερών(60) ημερών, από τις τμηματικές παραγγελίες  της υπηρεσίας. 

1. Αν τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209/του ν. 

4412/2016 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδομένων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

ΑΡΘΡΟ 70    

  Έκπτωση του Αναδόχου. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν 

λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί τα προς προμήθεια είδη, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 80 
Πλημμελής κατασκευή. 

Α) Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτό από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη 

χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς προμήθεια ειδών, δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 



  
   

περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς προμήθεια ειδών, επηρεάζουν την ακαταλληλότητά τους 

και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα προς προμήθεια είδη μπορεί να 

απορριφθούν. 

Β) Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση, στην περίπτωση που απορριφθούν τα προς 

προμήθεια είδη στο σύνολο τους η μερικώς, με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 

πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους . 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, υποβάλλεται από 

τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής, 

βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, 

ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Γ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Δ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για 

επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη 

και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην 

περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δήμο Λέσβου και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο 5 του 221 άρθρου του ν. 4412/2016. 

Ε. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των προς προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' 

έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Παραλαβής. 

Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την γνωστοποίηση σε αυτόν, των αποτελεσμάτων 

της αρχικής εξέτασης, κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Μετά το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή 

σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 

Στ. Τα προς προμήθεια είδη μπορεί να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος -οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους και 



  
   

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 100  

Τρόπος πληρωμής. 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). 

Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 110 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1. Η παραλαβή των τα προς προμήθεια ειδών γίνεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 11β 

του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση 

μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν, ή περισσότερους από τους παρακάτω 

τρόπους: 

Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή . 

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την Επιτροπή 

Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της πρακτικής 

δοκιμασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) Να 

παραλάβει τα προς προμήθεια είδη. 

β) Να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης. 

γ) Να απορρίψει τα προς προμήθεια είδη, αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω 

ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο των προσφερόμενων προς προμήθεια ειδών, 

παρουσιάζουν ατέλειες ή βλάβες, αυτές επισκευάζονται από τον προμηθευτή χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και 

γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

4. Αν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου 

Λέσβου  και εκδίδεται  

5. προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο 

από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προς προμήθεια είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, το αρμόδιο Τμήμα που θα παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής των, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 



  
   

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ν. 

4412/2016. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 120  

Χρόνος εγγύησης. 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής των προς 

προμήθεια ειδών, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα 

(1) έτος (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή τότε αυτή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη). 

ΑΡΘΡΟ 130  

Πλημμελής κατασκευή. 

Εάν τα προσφερόμενα προς προμήθεια είδη, δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 140  

Παράδοση. 

Τα προσφερόμενα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις (κεντρική 

αποθήκη) του Δήμου Λέσβου άθικτα. 

ΑΡΘΡΟ 150 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τους Κ. Α   ( Α .Α.Υ.) της 

υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη. 
Μυτιλήνη    /01/2018 

Για την σύνταξη της 
διοικητικής μελέτης                                  
   Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΣΤΙΣΜΟΥ                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ                                                           
 
                                                                                                               ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 



  
   

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Μυτιλήνη     /01/2018  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                      Αριθμ. Μελέτης:37 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                           Προμήθεια: «Υλικών για την κατασκευή    
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                 και τοποθέτηση κορνιζών 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Μυτιλήνης                                                        σε 17 έργα του Μουσείου 
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3                                                                           Θεόφιλου στη Βαρειά  
                                                                                                                Λέσβου»    
                       
                                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ          
 

 
 
 
 
 
 

ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
  

ΤΙΜΗ 
ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ   

ΤΙΜΗ 
ΚΟΡΝΙΖΑΣ 

   Δαπάνη € 
(χωρίς ΦΠΑ) 
  

7 67,80 130,00    

8 73,00 176,00    

25 78,50 164,20    

29 70,50 180,50    

30 85,60 119,80*    

35 85,80 115,00*    

41 67,50 122,00*    

45 78,80 186,00    

60 76,50 180,00    

65 76,00 122,00*    

66 72,50 176,60    

75 75,50 187,20    

81 77,40 122,00*    

82 69,50 187,50    

1 122,50 156,00    

4 150,20 129,60    

23 125,70 155,80    

      

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  



  
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ………………… 
 

Συμμετέχω για το σύνολο των ομάδων………………………. και προσφέρω τα ανωτέρω 
είδη έναντι συνολικού ποσού:……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

(αναγράφετε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ολογράφως) 
 

Μυτιλήνη …../……/2018 
 

Ο Προσφέρων 
 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νομικού Εκπροσώπου]  


