ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ,ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΓΔΜΑΣΩΝ
(ΗΣΟΙ
ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ,
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ,
ΓΙΠΛΔ ΚΑΙ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ &
ΣΟΤΡΔΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΤΡΙΩΝ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ
ΣΩΝ
ΔΟΡΣΑΣΙΚΩΝ
ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ

72/2020

ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΓΔΜΑΣΩΝ (ΗΣΟΙ ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ, ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ,
ΓΙΠΛΔ ΚΑΙ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ & ΣΟΤΡΔΚΙΑ) ΚΑΙ ΦΛΟΤΡΙΩΝ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΟΡΣΑΣΙΚΩΝ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ ΚΑΙ ΣΗ
ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΚΑ: 00.6443.0001 κε ηίηιο «Γαπάλες προκήζεηας εδεζκάηφλ γηα εζληθές, ηοπηθές εορηές,
επεηείοσς, Υρηζηούγελλα θαη Πάζτα θ.η.ι.»
ΚΑ: 00.6433.0001 κε ηίηιο «Σηκεηηθές δηαθρίζεης, αλακλεζηηθά δώρα θιπ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α 17 %
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:
1) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
2) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
3) ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

4.397,86 €
747,64 €
5.145,50 €

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ,ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΓΔΜΑΣΩΝ
(ΗΣΟΙ
ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ,
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ,
ΓΙΠΛΔ ΚΑΙ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ &
ΣΟΤΡΔΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΤΡΙΩΝ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ
ΣΩΝ
ΔΟΡΣΑΣΙΚΩΝ
ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ε αλάγθε ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο λα πξνρσξήζεη ζηελ
πξνκήζεηα εδεζκάησλ (ήηνη θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα, δίπιεο θαη βαζηιφπηηεο (θέηθ &
ηζνπξέθηα) θαη θινπξηψλ ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη
ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο
Η αλσηέξσ πξνκήζεηα εληάζζεηαη κέζα ζηηο πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75Ι πεξίπησζε ζη ηνπ Ν.3463/06, φπσο
απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, είλαη ε δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη
άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζ’ απηά.
Οη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε εδεζκάησλ θαη
θινπξηψλ εθηηκήζεθαλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο αλάγθεο πνπ
ζα πξνθχπηνπλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο, νη πνζφηεηεο ελδέρεηαη λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ρσξίο λα ππάξμεη ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 5.145,50 € επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο ΦΠΑ θαη πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο
πφξνπο.
Μπηηιήλε Οθηψβξηνο 2020
Γηα ηελ ζχληαμε ηεο
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
δηνηθεηηθήο κειέηεο
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΙΣ/ΝΗ
ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ,ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΓΔΜΑΣΩΝ
(ΗΣΟΙ
ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ,
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ,
ΓΙΠΛΔ ΚΑΙ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ &
ΣΟΤΡΔΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΤΡΙΩΝ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ
ΣΩΝ
ΔΟΡΣΑΣΙΚΩΝ
ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σα ππφ πξνκήζεηα εδέζκαηα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ
θνηλήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη νπσζδήπνηε δε
ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλά νκάδα :
ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ: Οη θνπξακπηέδεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά θξέζθν βνχηπξν
(αηγνπξφβεην ή αγειαδηλφ), λα είλαη θαιά ςεκέλνη θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε
πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα
κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπαζηνχλ φρη λσξίηεξα απφ κηα κέξα πξηλ ηελ
παξάδνζε ηνπο. Σν θάζε θηιφ θνπξακπηέδεο ζα πεξηέρεη πεξίπνπ 20 κε 25 ηεκάρηα.
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Σα κεινκαθάξνλα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά ειαηφιαδν, λα
είλαη θαιά ςεκέλα θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο
πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη
λα παξαζθεπαζηνχλ φρη λσξίηεξα απφ κηα κέξα πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπο. Σν θάζε θηιφ
κεινκαθάξνλα ζα πεξηέρεη πεξίπνπ 20 κε 25 ηεκάρηα.
ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ & ΣΟΤΡΔΚΙΑ): Οη βαζηιφπηηεο
πξέπεη λα
πεξηέρνπλ
ππνρξεσηηθά γάια, βνχηπξν, απγά, γιπθαληηθέο χιεο, καγηά θαη αιεχξη, λα είλαη θαιά ςεκέλεο
θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη
αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα
παξαζθεπαζηνχλ φρη λσξίηεξα απφ κηα κέξα πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπο. Η θάζε βαζηιφπηηα
(ηζνπξέθη θαη θέηθ) ζα δπγίδεη πεξίπνπ 2 θηιά.
ΓΙΠΛΔ: Οη δίπιεο πξέπεη λε πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά γάια, ειαηφιαδν, απγά, γιπθαληηθέο
χιεο θαη αιεχξη λα είλαη θαιά ςεκέλεο θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία ηνπο. Σα
πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θξέζθα ζχκθσλα κε ηηο
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα παξαζθεπαζηνχλ φρη λσξίηεξα απφ κηα κέξα πξηλ ηελ
παξάδνζε ηνπο.

ΦΛΟΤΡΙΑ: Σα θινπξηά ζα είλαη θσλζηαληηλάηα, ρξπζά 1,6 γξ, 14 θαξαηίσλ θαη ζα θέξνπλ
κπξνζηά ηε κνξθή ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Αγίαο Διέλεο θαη πίζσ ηε κνξθή Υξηζηνχ
ηα νπνία πξννξίδνληαη ην έλα γηα ηελ πίηα ησλ δεκνηψλ θαη ην άιιν γηα ην πξψην κσξφ ηνπ
έηνπο πνπ ζα γελλεζεί ζηε Λέζβν.

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο
δηνηθεηηθήο κειέηεο

Μπηηιήλε Οθηψβξηνο 2020
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ,ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΓΔΜΑΣΩΝ
(ΗΣΟΙ
ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ,
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ,
ΓΙΠΛΔ ΚΑΙ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ &
ΣΟΤΡΔΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΤΡΙΩΝ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ
ΣΩΝ
ΔΟΡΣΑΣΙΚΩΝ
ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
CPV: 15812000-3 ΓΙΑ ΣΑ ΔΓΔΜΑΣΑ
CPV: 18530000-3 ΓΙΑ ΣΑ ΦΛΟΤΡΙΑ
Α/Α

ΟΜΑΓΔ

Μολάδα
Μέηρεζες

Ποζόηεηα

Σηκή
αλά Σηκή €
θηιό/ηεκάτηο
(τφρίς ΦΠΑ)
(τφρίς
ΦΠΑ)

1

ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ

ΚΙΛΑ

190

8,00

1.520,00

2

ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

180

7,00

1.260,00

3

ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ)

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

10

7,00

70,00

4

ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΣΟΤΡΔΚΙ)

ΚΙΛΑ

175

6,00

1.050,00

5

ΓΙΠΛΔ

ΚΙΛΑ

10

7,50

75,00

6

ΦΛΟΤΡΙΑ

ΣΔΜΑΥΙΑ

2

211,43
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 17%
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

422,86

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο
δηνηθεηηθήο κειέηεο

Μπηηιήλε Οθηψβξηνο 2020
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ

4.397,86
747,64
5.145,50

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ,ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΓΔΜΑΣΩΝ
(ΗΣΟΙ
ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ,
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ,
ΓΙΠΛΔ ΚΑΙ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ &
ΣΟΤΡΔΚΙΑ)) ΚΑΙ ΦΛΟΤΡΙΩΝ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ
ΣΩΝ
ΔΟΡΣΑΣΙΚΩΝ
ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
Αληηθείκελο ηες σγγραθής Τποτρεώζεφλ (.Τ).
Σν ηεχρνο ηεο Γ..Τ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε
ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε
πξνκήζεηα εδεζκάησλ (ήηνη θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα, δίπιεο θαη βαζηιφπηηεο-(θέηθ &
ηζνπξέθηα) θαη θινπξηψλ ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη
ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.
ΑΡΘΡΟ 20
Αληηθείκελο ηες Τπερεζίας.
Σν αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εδεζκάησλ (ήηνη θνπξακπηέδεο,
κεινκαθάξνλα, δίπιεο θαη βαζηιφπηηεο-(θέηθ & ηζνπξέθηα)) θαη θινπξηψλ ζην πιαίζην ησλ
ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.
ΑΡΘΡΟ 30
σκβαηηθά ζηοητεία ηες Τπερεζίας - εηρά ηζτύος ασηώλ.
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα
παξαθάησ:
 Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
 Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
 Η Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε Τπεξεζία κε βάζε
ηελ κειέηε ηεο Πξνκήζεηαο.
Σν Πξφγξακκα δηεθπεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 40
Σρόπος εθηέιεζες ηες Προκήζεηας.
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ήηνη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016,όπωσ ςυμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019 και προςτζθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

2.-Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.
3-Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
13 νπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
4.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010),θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηεο ηηκήο αλά νκάδα, φπσο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο καο θαη εθφζνλ ηεξνχλ ηα γξαθφκελα ζηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 50
Προϋποιογηδόκελε δαπάλε-ΚΑ
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 00.6443.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηα
εδέζκαηα θαη ηνλ ΚΑ 00.6433.0001 γηα ηα θινπξηά. Σν ζχλνιν ηεο πξνυπνινγηδφκελεο
δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.397,86 € πιένλ ηνπ ηζρχνληνο Φ.Π.Α. 747,64 € ήηνη
ζχλνιν 5.145,50 €, κείνλ ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 60
Δγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηες ύκβαζες.
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δηφηη ε ζχκβαζε ζα είλαη αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ
ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξψ ρσξίο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 70
Σηκές Προζθορώλ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα
πξνκεζεχζεη ηα είδε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα παξακείλεη
ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή
απφ κέξνο ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπ φξνπο ηεο
ζχκβαζεο. Οη ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. Όιεο
νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε Δπξψ.
ΑΡΘΡΟ 80
Γηθαίφκα ζσκκεηοτής
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ,
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν.
ΑΡΘΡΟ 90
Λόγοη αποθιεηζκού
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ)
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/2016, όπωσ ςυμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019 και προςτζθηκε
με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ΑΡΘΡΟ 100
Καηαιιειόιεηα άζθεζες επαγγεικαηηθής δραζηερηόηεηας
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε
ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ
Ακπληηθνχ Τιηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 110
Προζεζκία εθηέιεζες ηες προκήζεηας- Σόπος παράδοζες
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ νξίδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο/αλάζεζεο έσο θαη ηηο 28-12-2020 ζηελ θεληξηθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ
Μπηηιήλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο ηα
πξνζθεξφκελα είδε, ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ άζηθηα θαη θξέζθα.
ΑΡΘΡΟ 120
Ποηληθές ρήηρες.
1. Αλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 209 ηνπ λ. 4412/2016 , επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνκέλσλ εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ
ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε
πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη
ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο παξάδνζεο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τποτρεώζεης Προκεζεσηή
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη
γηα ηελ άξηηα θαη έγθαηξή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
2. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Σερληθή Πεξηγξαθή θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο θαη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη
θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ηα
πιηθά παξαζθεπήο απηψλ είηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη απφ
θάζε άπνςε γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
3. Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ θαη
απνζηνιήο ζην Γήκν ησλ λέσλ θαηάιιεισλ ζα επηβαξχλνπλ ησλ πξνκεζεπηή.
4. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο
απνθάζεηο ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο.
5. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ.
6. Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ ηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη αλειιηπψο λα
ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζψο επίζεο θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ππνρξενχηαη δε λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ.
7. Ο Πξνκεζεπηήο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη εγθαίξσο λα ελεκεξψλεη ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε
θαη λα δηαηππψλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη απνθάζεηο ζε εηδηθά ζέκαηα
ζπλεξγαζίαο θαη ζε ελδερφκελα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο θαη ζπλαθή ινηπά δεηήκαηα,
ιακβάλεη κφλν ε Αλαζέηνπζα Αξρή, εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ ξεηά πξνβιέπεη ε θείκελε
λνκνζεζία.
8. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε
επζχλε, φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ
αηχρεκα ή ζάλαην ηνπ Πξνκεζεπηή. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά
θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε
γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη
δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε,
νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.
9. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο
ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:
(α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ)
θαη ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ, θιπ,
(β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία
(γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ
(δ) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπ.
10. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
11. Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο
ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

12. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο αλάζεζε/ζχκβαζε πνζφ δελ ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αμία
ησλ 2.500,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, ν αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 & 80 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 14ο
Παραθοιούζεζε ηες ύκβαζες
Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηε
Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα φια ηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο
ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 150
Παραιαβή ηοσ αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες.
Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209
ηνπ Ν.4412/2016.
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/216.
ΆΡΘΡΟ 16ο
Πιεκκειής θαηαζθεσή
Α) Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο παξαιάβεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη
ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη
γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, δελ
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο
ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε
ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ,
επεξεάδνπλ ηελ αθαηαιιειφηεηά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηα
πξνο πξνκήζεηα είδε κπνξεί λα απνξξηθζνχλ.
Β) ηε δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ηεο παξαγξάθνπ 11β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.
4412/2016, κπνξεί λα παξαπεκθζεί γηα επαλεμέηαζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνξξηθζνχλ ηα
πξνο πξνκήζεηα είδε ζην ζχλνιν ηνπο ε κεξηθψο, κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε
πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Η παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Η δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε
δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα
έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε
απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα
επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά
θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ

πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή
κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ.
Γ) Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή
δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.
Γ) Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα
επαλεμέηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην,
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην Γήκν Μπηηιήλεο θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5 ηνπ 221 άξζξνπ ηνπ λ. 4412/2016.
Δ) Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ
παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη
εγγξάθσο εμέηαζε θαη' έθεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη
θαη' έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Παξαιαβήο.
Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ, ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, θαη' έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα,
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαιαβήο.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη
παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο.
Σ) Σα πξνο πξνκήζεηα είδε κπνξεί λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ θνξέα.
ΆΡΘΡΟ 17ο
Προζφρηλή θαη Ορηζηηθή Παραιαβή εηδώλ
1. Η παξαιαβή ησλ ηα πξνο πξνκήζεηα εηδψλ γίλεηαη απφ ηηο Δπηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 11β
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη
πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Η ζχκβαζε
κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ, ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο:
Με πξαθηηθή δνθηκαζία θαη ππφδεημε απφ ηνλ πξνκεζεπηή .
3. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν κε πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο
δνθηκαζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) Να παξαιάβεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε.
β) Να παξαιάβεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε κε παξαηεξήζεηο, ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
γ) Να απνξξίςεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, αλ ππάξρεη θφζηνο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ
ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
ε πεξίπησζε πνπ κέξνο, ππνζχλνιν ε ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ,
παξνπζηάδνπλ αηέιεηεο ή βιάβεο, απηέο επηζθεπάδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο καο. Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ
νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Η παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.
4. Αλ ε παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν,
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζηεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη εθδίδεηαη
5. Πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην
ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε απνδεηθηηθφ
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή, ην αξκφδην Σκήκα πνπ ζα παξαιάβεη
ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.
6. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θάπνηνπ
είδνπο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην θάζε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ
βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ Δπηηξνπή
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί
λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή
ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ην άξζξν 208 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 71 ηνπ λ. 4412/2016.
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή Δπηηξνπή Παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
ΑΡΘΡΟ 180
Απόρρηυε παραδοηέοσ – Αληηθαηάζηαζε
1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε
θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
3. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 190
Αλαζεώρεζε ηηκώλ
Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν. Κάζε δε δεκία θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα επαλνξζψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Έθπηφζε Αλαδότοσ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θεξχζζεηαη έθπησηνο εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο
λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο,
ρσξίο λα παξαδνζεί ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο
ηεο έθπησζεο εθαξκφδεηαη ε θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Αλφηέρα Βία
Ο Πξνκεζεπηήο 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 αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (πξβι.
άξζξν 204 ηνπ Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 220
Φόροη - Σέιε - Κραηήζεης - Τποτρεώζεης Αλαδότοσ.
Ο Πξνκεζεπηήο, -έο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηε κε φινπο ηνπο θφξνπο θαη
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ε
πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ε δηαθνξά ζα βαξχλεη ην Γήκν θαη δελ ζα
κεηαβιεζεί ε θαζαξή αμία ησλ ππεξεζηψλ. Η πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε δηάζηεκα
κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη ηηκνινγίνπ.
ΑΡΘΡΟ 230
Σρόπος πιερφκής
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο) (πξνβι. άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016). Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016.
Πέξαλ ησλ θαη’ ειάρηζην δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν
θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο θαη έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή
πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ:
00.6443.0001 κε ηίηιν «Γαπάλεο πξνκήζεηαο εδεζκάησλ γηα εζληθέο, ηνπηθέο ενξηέο, επεηείνπο,
Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα θ.η.ι.» θαη ΚΑ: 00.6433.0001 κε ηίηιν «Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο,
αλακλεζηηθά δψξα θιπ». Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 240
Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηκνινγήζεη ζχκθσλα κε ηνπο Κ. Α (Α .Α.Τ.) ηεο
ππεξεζίαο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην ηκήκα πνπ ζπλέηαμε ηελ κειέηε.
Γηα ηελ ζχληαμε ηεο
δηνηθεηηθήο κειέηεο
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή)
Α/Α

ΟΜΑΓΔ

Μολάδα
Μέηρεζες

Ποζόηεηα

1

ΚΟΤΡΑΜΠΙΔΓΔ

ΚΙΛΑ

190

2

ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

180

3

ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΚΔΙΚ)

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

4

ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ (ΣΟΤΡΔΚΙ)

ΚΙΛΑ

175

5

ΓΙΠΛΔ

ΚΙΛΑ

10

6

ΦΛΟΤΡΙΑ

ΣΔΜΑΥΙΑ

2

Δλδεηθηηθή
Σηκή αλά
θηιό/ηεκάτηο
(τφρίς
ΦΠΑ)

10

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 17%
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Γαπάλε €
(τφρίς ΦΠΑ)

