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ΜΕΛΕΤΗ
«Βιβλιοδετήσεις, Εκδόσεις κτλ»
CPV: 79971200-3

Προϋπολογισμός
Αξία χωρίς Φ.Π.Α.

8.535,00

Φ.Π.Α. 17%

1.450,95

Αξία με Φ.Π.Α.

9.985,95

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Περιγραφή
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Φόρμα προσφοράς

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών πράξεων, μητρώων
αρρένων, Αποφάσεων συλλογικών οργάνων και λοιπών εντύπων των υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι:
1.
Αποφάσεις Δημάρχου Λέσβου
2.
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
3.
Μητρώα Αρρένων και Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμου, Θανάτου των
Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Αγιάσου, Αγίας Παρασκευής, Γέρας,
Ευεργέτουλα, Ερεσού-Αντίσσης, Καλλονής, Λουτροπόλεως Θερμής, Μανταμάδου,
Μήθυμνας, Πέτρας, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου
4.
Καθώς και κατεστραμμένων παλαιών βιβλίων.
Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσίες».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.535,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. 17% ή ο
εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αφορά την περίοδο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
έως και την 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) στη συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α.
Χαρακτηριστικά:
Θα γίνει βιβλιοδεσία δερματόδετων τόμων με χρυσοτυπία στο εξώφυλλο και στη ράχη.
1. Η βιβλιοδεσία πρέπει να είναι στερεή και επιμελημένη και από τεχνικής αλλά και από
καλλιτεχνικής άποψης (ράχη με εξογκώματα) και να χρησιμοποιηθούν άριστα υλικά
(δέρμα, δερματίνη, ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό). Στη ράχη του κάθε τόμου θα
υπάρχουν χρυσά γράμματα όπου θα αναγράφονται πληροφορίες για τον τόμο.
Κατά τη βιβλιοδέτηση να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες της Γραμματείας Δημοτικού
Συμβουλίου , του Γραφείου Προσωπικού, του Ληξιαρχείου κ.λ.π. (καθορισμός χρώματος
υφάσματος, συντμήσεις ονομάτων, τίτλων κ.λ.π.).
2. Το πάχος κάθε τόμου θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 4,00 μέχρι 5,00 εκατοστά, με τις
αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν το δικαίωμα και την ευχέρεια να δώσουν πρόσθετες οδηγίες
για το μέγεθος και το χρώμα κάθε είδους τόμου, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της
καλής διατήρησης και εύκολης χρήσης.

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Περιγραφή
Αποφάσεις Δημάρχου
(περίπου 320 σελ.)
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
(περίπου 320 σελ.)
Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων,
κ.λ.π. (περίπου 300 σελ.)
Δημοτολόγια Μητρώα Αρρένων
(περίπου 300 σελ.)
Βιβλιοδέτηση κατεστραμμένων
Ληξιαρχικών Βιβλίων
(περίπου 200 σελ.)





Μον.
Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Σύνολο

τόμος

25

45,00

1.125,00

τόμος

20

45,00

900,00

τόμος

45

45,00

2.025,00

τόμος

69

45,00

3.105,00

τόμος

46

30,00

1.380,00

Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
ΦΠΑ
17%
Αξία με Φ.Π.Α.

8.535,00
1.450,95
9.985,95

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορούν να προβλεφθούν οι ακριβείς
ποσότητες των τόμων και των τεμαχίων που θα απαιτηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ως εκ τούτου μπορεί ο Δήμος να αυξομειώσει τις ποσότητες των τόμων και των τεμαχίων
ανάλογα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, χωρίς όμως να υπερβαίνει το
συνολικό ποσό τη σύμβασης.
Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν
της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, …/05/2018
Η συντάξασα
Ρουμελιώτη Δεσπ. – Ταξιαρ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, …/05/2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, …/05/2018
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Αράμβογλου Πελαγία

Χαϊντούτη Μαρία

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Συμμετέχοντα & Αναδόχου
Αντικείμενο της Υπηρεσίας
Η ανάθεση της βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών πράξεων, μητρώων αρρένων, Αποφάσεων συλλογικών
οργάνων και λοιπών εντύπων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και κατεστραμμένων παλαιών
βιβλίων.
Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3614/2007 ( Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Ά 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
 του Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις»
 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του Ν. 2121/1993 (Α΄ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
 του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»,
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β΄) Απόφασης του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης των σε εκτέλεση των ανωτέρων νόμων εκδοθεισών
κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που



διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Την παρ. 4 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
2859/2000 (Α΄248) καθώς και το άρθρο 74 του ν. 4509/2017 (τροποποίηση διατάξεων του
κώδικα ΦΠΑ).

Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά στο πρωτόκολλο του
Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την εργασία εντός δέκα (10) ημερών, από την
ημέρα της έγγραφης εντολής εκτέλεσης εργασίας, που θα λάβει από την υπηρεσία του
Δήμου.
 Κάθε βιβλιοδετημένος τόμος κακότεχνος, δεμένος με λάθη στη σειρά αρίθμησης ή
γενικότερα μη σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης, ως
και τους κανόνες της καλής τέχνης θα απορρίπτεται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους
για την παραλαβή του, αφού διενεργηθεί ο ανάλογος έλεγχος μέσα στις επόμενες πέντε
εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή του και θα υποχρεούται ο ανάδοχος του έργου να
επαναβιβλιοδετήσει τον τόμο χωρίς άλλη καταβολή της αξίας και εντός των ορισθεισών
προθεσμιών.
 Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αποδεικτικά Μέσα
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο, όταν του ζητηθεί και πάντως πριν την
ανάθεση εργασιών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός
φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της.
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αφορά την περίοδο από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης έως και την (31-12-2018) ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Χρόνος παροχής υπηρεσιών
Το άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.»
Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Συμβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών-σειρά Ισχύος
Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη/Έγγραφα της σύμβασης και στοιχεία της παροχής των
υπηρεσιών με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση αυτών, είναι τα παρακάτω και σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών
καθορίζεται ως εξής:
1. η Σύμβαση,
2. η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
3. η Συγγραφή Υποχρεώσεων,
4. το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
5. ο Προϋπολογισμός Μελέτης
Παραλαβή της Υπηρεσίας
Η παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 11 περίπτωση Δ΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Ποινικές Ρήτρες – Ανωτέρα Βία
Ως προς τις ποινικές ρήτρες, για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/12016.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών 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 Υπηρεσία τα απαραίτητα.
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης
Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση
προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.»
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με τη προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, …/05/2018
Η συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, …/05/2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, …/05/2018
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Ρουμελιώτη Δεσπ. – Ταξιαρ.

Αράμβογλου Πελαγία

Χαϊντούτη Μαρία

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ.Τ.Λ.
4. ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Περιγραφή

Μον.
Μετρ.

Ποσότητα

1.

Αποφάσεις Δημάρχου
(περίπου 320 σελ.)

τόμος

25

2.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
(περίπου 320 σελ.)

τόμος

20

3.

Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων,
κ.λ.π. (περίπου 300 σελ.)

τόμος

45

4.

Δημοτολόγια Μητρώα Αρρένων
(περίπου 300 σελ.)

τόμος

69

5.

Βιβλιοδέτηση κατεστραμμένων
Ληξιαρχικών Βιβλίων
(περίπου 200 σελ.)

τόμος

46

Τιμή
μονάδας

Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
ΦΠΑ
Αξία με Φ.Π.Α.

Σύνολο

