
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΗΤΟΙ 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, 

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   64 /2019 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΗΤΟΙ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, 

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ) ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΚΑ: 00.6443.0001 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας εδεσμάτων για εθνικές, τοπικές εορτές, 

επετείους, Χριστούγεννα και Πάσχα κ.τ.λ.»  

ΚΑ: 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κλπ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                                                                       4.397,86 € 

Φ.Π.Α  17 %                                                                                                        747,64 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                                                                                5.145,50 € 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΗΤΟΙ 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, 

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η ανάγκη του Δήμου Μυτιλήνης να προχωρήσει στην 

προμήθεια εδεσμάτων (ήτοι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και βασιλόπιτες (κέικ & 

τσουρέκια) και φλουριών στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης  

Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται μέσα στις ποικίλες αρμοδιότητες των Δήμων και 

Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75Ι περίπτωση στ του Ν.3463/06, όπως 

αυτές αναφέρονται αναλυτικά, είναι η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και 

άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχής τους σ’ αυτά.  

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη εδεσμάτων και 

φλουριών εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες που 

θα προκύπτουν. 

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 

ανάγκες χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού της δαπάνης της παρούσας μελέτης. 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.145,50 € ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους 

πόρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΗΤΟΙ 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, 

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα υπό προμήθεια εδέσματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις και οπωσδήποτε δε 

σύμφωνα  με  τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα : 

 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά φρέσκο βούτυρο 

(αιγοπρόβειο ή αγελαδινό), να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη 

υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα 

με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευαστούν όχι νωρίτερα από μια μέρα πριν την 

παράδοση τους. Το κάθε κιλό κουραμπιέδες θα περιέχει περίπου 20 με 25 τεμάχια.  

 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά ελαιόλαδο, να 

είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει 

να παρασκευαστούν όχι νωρίτερα από μια μέρα πριν την παράδοση τους. Το κάθε κιλό 

μελομακάρονα θα περιέχει περίπου 20 με 25 τεμάχια.  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ): Οι βασιλόπιτες  πρέπει να  περιέχουν 

υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι, να είναι καλά ψημένες 

και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 

παρασκευαστούν όχι νωρίτερα από μια μέρα πριν την παράδοση τους. Η κάθε βασιλόπιτα 

(τσουρέκι και κέικ) θα ζυγίζει περίπου 2 κιλά. 

 

ΔΙΠΛΕΣ: Οι δίπλες πρέπει νε περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, ελαιόλαδο, αυγά, γλυκαντικές 

ύλες και αλεύρι να είναι καλά ψημένες και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα 

υλικά παρασκευής πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευαστούν όχι νωρίτερα από μια μέρα πριν την 

παράδοση τους.  

 

 

ΦΛΟΥΡΙΑ: Τα φλουριά θα είναι κωνσταντινάτα, χρυσά 1,6 γρ, 14 καρατίων και θα φέρουν 

μπροστά τη μορφή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης και πίσω τη μορφή Χριστού 

τα οποία προορίζονται το ένα για την πίτα των δημοτών και  το άλλο για το πρώτο μωρό του 

έτους που θα γεννηθεί στη Λέσβο. 



 

 

 

 

 

                                                                                  Μυτιλήνη Νοέμβριος 2018 

Για την σύνταξη της                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

διοικητικής μελέτης                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΗΤΟΙ 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, 

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV: 15812000-3 ΓΙΑ ΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

CPV: 18530000-3  ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΟΥΡΙΑ 

 

 

 

                                                                                  Μυτιλήνη Οκτώβριος 2019 

Για την σύνταξη της                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

διοικητικής μελέτης                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ        

 

     

  

 

 

 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 

κιλό/τεμάχιο 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Τιμή  € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 190 8,00  1.520,00   

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 180 7,00 1.260,00  

3 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ) ΚΙΛΑ  10 7,00 70,00  

4 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΤΣΟΥΡΕΚΙ) ΚΙΛΑ 175 6,00 1.050,00 

5 ΔΙΠΛΕΣ ΚΙΛΑ  10 7,50 75,00  

6 ΦΛΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ   2 211,43 422,86 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
4.397,86 

ΦΠΑ 17% 747,64 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
5.145,50 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΗΤΟΙ 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ, 

ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ & 

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
0
 

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 εδεσμάτων (ήτοι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και βασιλόπιτες-(κέικ & 

τσουρέκια) και φλουριών στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
0
 

Αντικείμενο της Υπηρεσίας. 

Το αντικείμενο της ανάθεσης της προμήθειας των εδεσμάτων (ήτοι κουραμπιέδες, 

μελομακάρονα, δίπλες και βασιλόπιτες-(κέικ & τσουρέκια)) και φλουριών στο πλαίσιο των 

εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
0
 

Συμβατικά στοιχεία της Υπηρεσίας - 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: 

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η Τεχνική Περιγραφή και η 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 4
0
 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες ισχύουσες  διατάξεις, ήτοι: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του  
            Ν.4506/2019 και προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
   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 ου άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  

       παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

   4.-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 τιμής ανά ομάδα, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης μας και εφόσον τηρούν τα γραφόμενα στις Τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
0
 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη-ΚΑ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για τα 

εδέσματα και τον ΚΑ 00.6433.0001 για τα φλουριά. Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  4.397,86 € πλέον του ισχύοντος  Φ.Π.Α. 747,64 € ήτοι 

σύνολο  5.145,50 €, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση θα είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από 

το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  
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Τιμές Προσφορών 

Η οικονομική προσφορά του κάθε υποψηφίου προμηθευτή ο οποίος θα αναλάβει να 

προμηθεύσει τα είδη της παρούσας προμήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής 

σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδος της προσφοράς θα παραμείνει 

σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση της παρούσας προμήθειας. Οποιαδήποτε αλλαγή 

από μέρος του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στου όρους της 

σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Όλες 

οι προσφορές θα αναφέρονται σε Ευρώ.  
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Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019 και προστέθηκε 
με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
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Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. 
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Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας- Τόπος παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης/ανάθεσης έως και τις 28-12-2018 στην κεντρική διεύθυνση του Δήμου 

Μυτιλήνης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Επίσης τα 

προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να παραδοθούν άθικτα και φρέσκα. 
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Ποινικές ρήτρες. 

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 ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των ειδών 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 ειδών, 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. 
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Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και 

για την άρτια και έγκαιρή εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών που περιγράφονται στη Τεχνική Περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας και θα είναι στο σύνολό τους από υλικά αρίστης ποιότητας και 

κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα 

υλικά παρασκευής αυτών είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι θα ανταποκρίνονται από 

κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

3. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων και 

αποστολής στο Δήμο των νέων κατάλληλων θα επιβαρύνουν των προμηθευτή. 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές 

αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας. 

5. Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης και των 

τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν. 

6. Ο Προμηθευτής κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να 

συνεργάζεται με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης και να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του 

έργου. 

7. Ο Προμηθευτής στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την 

Αναθέτουσα Αρχή για προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη 

και να διατυπώνει τις προτάσεις του. Ρητά διευκρινίζεται ότι αποφάσεις σε ειδικά θέματα 

συνεργασίας και σε ενδεχόμενα θέματα δημοσιότητας και συναφή λοιπά ζητήματα, 

λαμβάνει μόνο η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία. 

8. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να απαλλάσσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους υπαλλήλους του από κάθε 

ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από 

ατύχημα ή θάνατο του Προμηθευτή. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά 

και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 

9. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές 

του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

      (α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) 

      και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, κλπ,                

      (β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία 

      (γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

      (δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εισφορών του. 

10. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία για την εκτέλεση της σύμβασης.  

11. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις 

σχετικά με τη σύμβαση ή με την αναθέτουσα αρχή. 

12. Σε περίπτωση που το προς ανάθεση/σύμβαση ποσό δεν υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία   



 

των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν υποχρεούται να υποβάλλει 

τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 73 & 80 του 

Ν.4412/2016. 
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Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη 

Αναθέτουσα Αρχή  η οποία και θα εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του προμηθευτή, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209 

του Ν.4412/2016.  

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την  Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει συγκροτηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/216.  
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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 Μυτιλήνης 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. 
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Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή ειδών 

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 Μυτιλήνης  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.   Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κάποιου 

είδους από αναγνωρισμένο εργαστήριο κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ αυτού του λόγου 

βαρύνει τον προμηθευτή.  

7.  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. 
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Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας των υπό 

προμήθεια ειδών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

      Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Κάθε δε ζημία κατά την 

εκτέλεση της προμήθειας θα επανορθώνεται με δαπάνες του προμηθευτή. 
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Έκπτωση Αναδόχου 

Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος 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, σύμφωνα 



 

με τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 4412/2016. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες 

της έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. 
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Ανωτέρα Βία 

Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (πρβλ. 

άρθρο 204 του Ν.4412/2016). 
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Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

Ο Προμηθευτής, -ές, 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. Σε 

περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., η διαφορά θα βαρύνει το Δήμο και δεν θα 

μεταβληθεί η καθαρή αξία των υπηρεσιών. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε διάστημα 

μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών και τιμολογίου. 
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Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει μετά την διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (χρηματικού 

εντάλματος) (πρβλ. άρθρο 200 του Ν. 4412/2016). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που 

προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. Η δαπάνη που προκαλείται 

από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους,  η οποία θα βαρύνει τους  ΚΑ: 

00.6443.0001 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας εδεσμάτων για εθνικές, τοπικές εορτές, επετείους, 

Χριστούγεννα και Πάσχα κ.τ.λ.» και ΚΑ: 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα κλπ».  Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 
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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 Νοέμβριος 2018 

Για την σύνταξη της                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

διοικητικής μελέτης                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ           



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μυτιλήνη,  ……-……-2018  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                     

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                  Προμήθεια: Εδεσμάτων και φλουριών 

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

 

  

 

  

  

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Ενδεικτική 

Τιμή ανά 

κιλό/τεμάχιο 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Δαπάνη € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 190      

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 180    

3 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΚΕΙΚ) ΚΙΛΑ 10    

4 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ (ΤΣΟΥΡΕΚΙ) ΚΙΛΑ 175   

5 ΔΙΠΛΕΣ ΚΙΛΑ 10     

6 ΦΛΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2     

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
  

ΦΠΑ 17%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
  


