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ΜΔΛΔΣΗ
«Βιβλιοδεηήζειρ, Δκδόζειρ κηλ»

Πποϋπολογιζμόρ:

7.254,00 με ΦΠΑ 24%

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1.
2.
3.
4.

Σερληθή Πεξηγξαθή
Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

ΜΤΣΙΛΗΝΗ
επηέμβπιορ 2020

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο βηβιηνδεζίαο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ,
κεηξψσλ αξξέλσλ, Απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ ΚΤΣΗΙΖΛΖ, ήηνη:

ΟΜΑΓΑ Α
1.

Απνθάζεηο Γεκάξρνπ Κπηηιήλεο,

2.

Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΟΜΑΓΑ Β
1.

Κεηξψα Αξξέλσλ θαη Ιεμηαξρηθέο Πξάμεηο Γελλήζεσλ, Γάκνπ, Θαλάηνπ
ησλ Ιεμηαξρείσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Κπηηιήλεο, Αγηάζνπ, Γέξαο,
Δπεξγέηνπια, Ινπηξνπφιεσο Θεξκήο θαη Πισκαξίνπ,

2.

Θαηεζηξακκέλσλ παιαηψλ βηβιίσλ.

Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε απεςθείαρ ανάθεζηρ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζίεο».
Ζ
πξνυπνινγηζζείζα
δαπάλε
αλέξρεηαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.

ζην

πνζφ

ησλ

7.254,00

επξψ

Ζ πίζησζε αθφξα ηνλ ΘΑ 10.6615.0002 Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.

Γιάπκεια ύμβαζηρ:
Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο έσο θαη ηελ 31-12-2020 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ:
Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) ζηε ζπλνιηθή αμία ρσξίο Φ.Π.Α.

Υαπακηηπιζηικά:
Θα γίλεη βηβιηνδεζία δεξκαηφδεησλ ηφκσλ κε ρξπζνηππία ζην εμψθπιιν θαη ζηε ξάρε.
1. Ζ βηβιηνδεζία πξέπεη λα είλαη ζηεξεή θαη επηκειεκέλε θαη απφ ηερληθήο αιιά θαη απφ
θαιιηηερληθήο άπνςεο (ξάρε κε εμνγθψκαηα) θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άξηζηα πιηθά
(δέξκα, δεξκαηίλε, χθαζκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ). ηε ξάρε ηνπ θάζε ηφκνπ ζα
ππάξρνπλ ρξπζά γξάκκαηα φπνπ ζα αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφκν.
Θαηά ηε βηβιηνδέηεζε λα ηεξεζνχλ ζρνιαζηηθά νη νδεγίεο ηεο Γξακκαηείαο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ, ηνπ Ιεμηαξρείνπ θ.ι.π. (θαζνξηζκφο ρξψκαηνο
πθάζκαηνο, ζπληκήζεηο νλνκάησλ, ηίηισλ θ.ι.π.).
2. Σν πάρνο θάζε ηφκνπ ζα θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν απφ 4,00 κέρξη 5,00 εθαηνζηά,
κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δψζνπλ
πξφζζεηεο νδεγίεο γηα ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα θάζε είδνπο ηφκνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ πξννπηηθή ηεο θαιήο δηαηήξεζεο θαη εχθνιεο ρξήζεο.

Ο ζπληάμαο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ζ Αλαπι. Πξντζηακέλε

ΚΑΡΗΛΟ ΑΛΣΩΛΔΙΙΟ

ΠΔΙΑΓΗΑ ΑΡΑΚΒΟΓΙΟΤ

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΟΜΑΓΑ Α
Α/Α

Πεπιγπαθή

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Σιμή
μονάδαρ

ύνολο

1.

Απνθάζεηο Γεκάξρνπ
(πεξίπνπ 320 ζει.)

ηφκνο

30

40,00

1.200,00

2.

Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ
(πεξίπνπ 320 ζει.)

ηφκνο

30

40,00

1.200,00

Αξία σωπίρ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ

24%

Αξία με Φ.Π.Α.

2.400,00
576,00
2.976,00

ΟΜΑΓΑ Β
Α/Α
1.

2.

Πεπιγπαθή
Ιεμηαξρηθέο Πξάμεηο Γελλήζεσλ,
Γάκσλ, θ.ι.π.
(πεξίπνπ 300 ζει.)
Βηβιηνδέηεζε θαηεζηξακκέλσλ
Ιεμηαξρηθψλ Βηβιίσλ
(πεξίπνπ 300 ζει.)

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Σιμή
μονάδαρ

Σφκνο

30

35,00

1.050,00

ηφκνο

80

30,00

2.400,00

Αξία σωπίρ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ

24%

Αξία με Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α: 2.976,00 εςπώ με Φ.Π.Α 17%
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β: 4.278,00 εςπώ με Φ.Π.Α 17%
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α+Β:

7.254,00 με Φ.Π.Α 17%

ύνολο

3.450,00
828,00
4.278,00

α. Οη αλσηέξσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο, δηφηη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ νη αθξηβείο
πνζφηεηεο ησλ ηφκσλ θαη ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ.
β. Ωο εθ ηνχηνπ κπνξεί ν Γήκνο λα απμνκεηψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ηφκσλ θαη ησλ ηεκαρίσλ
αλάινγα κε ηηο θάζε θνξά δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηνπ, ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηε ζχκβαζεο.
γ. Δλδέρεηαη επίζεο λα κελ απνξξνθεζνχλ φιεο νη πνζφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα φιν ην
πνζφλ ηεο ζχκβαζεο.

Ο ζπληάμαο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ζ Αλαπι. Πξντζηακέλε

ΚΑΡΗΛΟ ΑΛΣΩΛΔΙΙΟ

ΠΔΙΑΓΗΑ ΑΡΑΚΒΟΓΙΟΤ

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Ανηικείμενο ηηρ Τπηπεζίαρ
Ζ αλάζεζε ηεο βηβιηνδεζίαο Ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ, Κεηξψσλ αξξέλσλ, Απνθάζεσλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη
θαηεζηξακκέλσλ παιαηψλ βηβιίσλ.

Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:

















ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
ηνπ Λ. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ. 3419/2005 (Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ. 3614/2007
( Α΄ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»,
ηνπ Λ. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ Λ. 4250/2014 (Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Ά 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
ηνπ Λ. 4129/2013 (Α΄ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»,
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 4024/2011 (Α΄ 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
ηνπ Λ. 4013/2011 (Α΄ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
ηνπ Λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ,
ηνπ Λ. 2859/2000 (Α΄ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ηνπ Λ. 2690/1999 (Α΄ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ Λ. 2121/1993 (Α΄ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,
ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α΄ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,



ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,



ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β΄) Απφθαζεο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ λφκσλ
εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ θψδηθα Φ.Π.Α. πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.
2859/2000 (Α΄248) θαζψο θαη ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4509/2017 (ηξνπνπνίεζε
δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα ΦΠΑ).



Τποσπεώζειρ ςμμεηέσονηα
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν.

Τποσπεώζειρ Αναδόσος





Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ εξγαζία ενηόρ δέκα (10) ημεπών, απφ
ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εληνιήο εθηέιεζεο εξγαζίαο, πνπ ζα ιάβεη απφ ηελ
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Θάζε βηβιηνδεηεκέλνο ηφκνο θαθφηερλνο, δεκέλνο κε ιάζε ζηε ζεηξά αξίζκεζεο ή
γεληθφηεξα κε ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, σο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ηέρλεο ζα απνξξίπηεηαη απφ ηνπο
εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ, αθνχ δηελεξγεζεί ν αλάινγνο
έιεγρνο κέζα ζηηο επφκελεο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξάδνζή ηνπ θαη ζα
ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ λα επαλαβηβιηνδεηήζεη ηνλ ηφκν ρσξίο άιιε
θαηαβνιή ηεο αμίαο θαη εληφο ησλ νξηζζεηζψλ πξνζεζκηψλ.
Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Αποδεικηικά Μέζα

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Λ.4412/2016, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν, φηαλ ηνπ δεηεζεί θαη πάλησο
πξηλ ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:
1. Τπεύθςνη δήλωζη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ
ζπλδξάκνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 (αληί Απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ).
Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016).

2. Φοπολογική ενημεπόηηηα.
3. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016),
4. Αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ και παπαζηαηικά εκπποζώπηζηρ (εάλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Λ.4412/2016),
5. Πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Δπιμεληηήπιο,
6. Τπεύθςνη δήλωζη ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη
ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.
4412/2016 πεξί πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.

Υπονική Γιάπκεια ύμβαζηρ
Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ αθνξά ηελ πεξίνδν από ηην ςπογπαθή ηηρ
ζσεηικήρ ζύμβαζηρ έωρ και ηην 31-12-2020 ή μέσπι εξάνηληζηρ ηος ζςμβαηικού
ποζού.

Υπόνορ παποσήρ ςπηπεζιών
Σν άξζξν 206 Λ. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά:
«1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα
παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ
ρξφλν παξάδνζεο.
2. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο
δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.
4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε
ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207.
5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην
πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
7. Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο
απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν
αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.»

Όποι Δκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαηνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη
ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016.

ςμβαηικά ηοισεία ηηρ Παποσήρ ηων Τπηπεζιών-ζειπά Ιζσύορ
Σα νξηδφκελα ζαλ πκβαηηθά Σεχρε/Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηνηρεία ηεο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε απηψλ, είλαη ηα παξαθάησ
θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο
απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
1. ε χκβαζε,
2. ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,
3. ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,
4. ην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ,
5. ν Πξνυπνινγηζκφο Κειέηεο
Παπαλαβή ηηρ Τπηπεζίαρ
Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ποινικέρ Ρήηπερ – Ανωηέπα Βία
Ωο πξνο ηηο πνηληθέο ξήηξεο, γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/12016.
Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20)
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα.
Σποποποίηζη ύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

Ολοκλήπωζη Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ
Σν άξζξν 202 Λ. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά:
«Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ
πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη
σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο
παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ
παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην
αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο
ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.»

Κήπςξη Οικονομικού Φοπέα Έκπηωηος - Κςπώζειρ
Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ,
εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο
εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί,
θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν
ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο
ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη
εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο
πξνβιεπφκελεο
ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο
ηεο
ζχκβαζεο
ή
ζε
πεξίπησζε
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή
ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ
εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο
δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη
ηνλ αλάδνρν έθπησην.

Σπόπορ Πληπωμήρ
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο ζα γίλεηαη ημημαηικά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο θαηφπηλ εληνιψλ ησλ ππεξεζηψλ, κε ηε πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ Λ.
4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.

Ο ζπληάμαο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ζ Αλαπι. Πξντζηακέλε

ΚΑΡΗΛΟ ΑΛΣΩΛΔΙΙΟ

ΠΔΙΑΓΗΑ ΑΡΑΚΒΟΓΙΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

4. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΜΑΓΑ Α

Α/Α

Πεπιγπαθή

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

1.

Απνθάζεηο Γεκάξρνπ
(πεξίπνπ 320 ζει.)

ηφκνο

30

2.

Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ
(πεξίπνπ 320 ζει.)

ηφκνο

30

Σιμή
μονάδαρ

Αξία σωπίρ
Φ.Π.Α.
ΦΠΑ

24%

Αξία με Φ.Π.Α.

Ο
ΠΡΟΦΔΡΩΛ
ΚΤΣΗΙΖΛΖ......../......../2020

ύνολο

ΟΜΑΓΑ Β

Α/Α

Πεπιγπαθή

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

1.

Ιεμηαξρηθέο Πξάμεηο
Γελλήζεσλ, Γάκσλ, θ.ι.π.
(πεξίπνπ 300 ζει.)

Σφκνο

30

2.

Βηβιηνδέηεζε θαηεζηξακκέλσλ
Ιεμηαξρηθψλ Βηβιίσλ
(πεξίπνπ 300 ζει.)

ηφκνο

80

Σιμή
μονάδαρ

Αξία σωπίρ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ

24%

Αξία με Φ.Π.Α.

Ο
ΠΡΟΦΔΡΩΛ
ΚΤΣΗΙΖΛΖ......../......../2020

ύνολο

