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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσμενή συνθήκη που επικρατεί λόγω της υγειονομικής κρίσης
εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού, τις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των πολιτών, o Δήμος
Μυτιλήνης λαμβάνει μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των υπαλλήλων με σκοπό την αποφυγή
μετάδοσης του Κορωναιού Covid - 19.
Πιο συγκεκριμένα, προτίθεται να προμηθευτεί προστατευτικό διαχωριστικό γραφείων. Η παρούσα μελέτη
αφορά στην προμήθεια με τίτλο: "Δαπάνες για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας
ανάγκης αποφυγής διάδοσης του Κορωναιού" - {Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών – κρυστάλλων
(Πλεξιγκλάς) σε γραφεία των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού Covid - 19.
Η προμήθεια αυτή είναι απαραίτητη και επιτακτική για την προστασία των υπαλλήλων και να επιτευχθεί
ταυτόχρονα η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων πολιτών.
Όλα τα είδη θα τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και θα έχουν:
1.Υψηλή φωτεινή διαπερατότητα
2.Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
3.Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
4.Υψηλή αντοχή στη κρούση
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής:
 Διάφανο plexiglass (πλεξιγκλάς) 5mm πάχος με στηρίγματα που πιάνουν στο γραφείο από
λάμα γαλβανιζέ.
 Άνοιγμα στο plexiglass (πλεξιγκλάς) για παράδοση-παραλαβή αντικειμένων και φακέλων
30cm x 15cm περίπου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 6.142,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και η σχετική πίστωση
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 με Κ.Α. 70.6279.0002.
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία της υπογραφής σύμβασης και έως την 31-12-2020.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

1.
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διάφανο
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3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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1.
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Διαχωριστικό Γραφείων
plexiglass
(πλεξιγκλάς)
5mm

m2
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο σύμβασης
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών – κρυστάλλων (Πλεξιγκλάς)
σε γραφεία των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να
προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις – Αποφάσεις
Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί μετά από διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Το άρθρο 10 παρ.3 της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55 Α).
6) Το άρθρο 24 παρ.7 της από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α).
7) Το άρθρο 43 παρ.3 της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α).
Για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 70.6279.0002 του προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου, ποσού: 6.142,50 ευρώ.
Σχετική η αριθμ. 683/13-08-2020 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης.

Άρθρο 3ο
Σύμβαση Προμήθειας
Στοιχεία της σύμβασης αποτελούν η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα
καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προμήθειας προστατευτικού διαχωριστικού γραφείων,
υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του
Αντιδημάρχου για την ανάθεση της, προς υπογραφή της σύμβασης

Άρθρο 4ο
Παράδοση Υλικών (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία της υπογραφής σύμβασης και έως την 31-12-2020.
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης εντός είκοσι (20)
ημερών κατόπιν της παραγγελίας των ειδών και των σχετικών υποδείξεων της υπηρεσίας. Ο
προμηθευτής θα μεριμνήσει για την φόρτωση και τοποθέτηση των ειδών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5ο
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 του Δήμου Μυτιλήνης.

Άρθρο 6ο
Παραλαβή Υλικών προμήθειας
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά
τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης, γ) να απορρίψει το υλικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.

Αν η παραλαβή των υλικών 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 Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη
του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την 9 από 15 αρχική επιτροπή παραλαβής, δε λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 8ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 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. 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.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής,
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους.

Άρθρο 9ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του
Ν4412/16.

Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης αφού γίνει πιστοποίηση.
Υπόλοιπο συμβατικού ποσού για το οποίο δεν θα υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση του Επόπτη δεν
υποχρεούται στην καταβολή του.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
A) Τιμολόγιο του προμηθευτή / αναδόχου.
Β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης
του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου.
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Άρθρο 11ο
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε και τοποθετήθηκε 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
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.

Άρθρο 12ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ
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