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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

«Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2016»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 29 / 2016

CPV : 19640000-4

Τ ΕΥ ΧΟ Σ Τ ΕΧΝΙΚΩ Ν ΠΡΟ Δ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ω Ν
«Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 16.554,00 €

Δήμου

16REQ004563374 2016-06-10
«Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμου

Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2016»

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 29 / 2016

CPV : 19640000-4

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 16.554,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
(13.350,00 + 3.204,00 24% Φ.Π.Α. = 16.554,00) συντάσσονται μετά από προφορική εντολή του κ.
Δημάρχου και αφορούν την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των Υπηρεσιών καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς των προϋπολογισμών εξόδων Οικ. Έτους 2016:

Κ. Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ

10.6634 “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού”

3.670,00 €

20.6634 “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού”

9.200,00 €

30.6634 “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού”

750,00 €

35.6634 “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

3.000,00 €

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α) Η αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β)
β) Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α)
ΣΥΚΙΕΣ 1 / 6 /2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
0,85Χ1,10
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
0,65Χ0,85
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
0,50Χ0,70

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΙΛΟ

2.500,00

ΚΙΛΟ

4.000,00

ΚΙΛΟ

500,00

Επειδή μπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρία, θα
γίνονται δεκτές και οι

προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των

προδιαγραφών σε ποσοστό έως ± 10%

ΣΥΚΙΕΣ 10 / 6 /2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Ε.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια αφορά διαφόρους τύπους πλαστικών σάκων επαγγελματικής χρήσης, που θα
χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου για την αποκομιδή
απορριμμάτων, προϊόντων κηπευτικών εργασιών, μπαζών κλπ. Τα υπό προμήθεια είδη, θα πρέπει να
είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Γενικά


Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι
υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει

α) δείγμα για όλα τα είδη που αναφέρονται στην διακήρυξη και
β) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008 το οποίο θα κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή
ή σε επικυρωμένο αντίγραφο θεωρημένο για την ακριβή μετάφραση του


Τα δείγματα που θα καταθέσουν οι προμηθευτές, θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης
ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους που συνοπτικά είναι:
◦

Οι διαστάσεις

◦

Το πάχος του υλικού κατασκευής σε όλο το ύψος και πλάτος του σάκου

◦

Η ανθεκτικότητά του σε πλήρες φορτίο απορ/των

◦

Η αντοχή των θερμοκολλημένων ραφών

Ο έλεγχος ραφής και κόλλησης θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο :
Πέντε (5) σακούλες γεμάτες με 20 lit νερού η κάθε μία κρεμασμένες για (30) λεπτά δεν πρέπει να έχουν
διαρροή πάνω από τρεις σταγόνες νερού για κάθε λεπτό και για κάθε τεμάχιο.
Γενικά τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες για τις οποίες προορίζονται και από
άποψη αντοχής και από άποψη στεγανότητας.
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Το υλικό κατασκευής των σάκων θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE –
πυκνότητας ≥ 0,941 g/cm3), ανακυκλώσιμο κατά 100%, μη τοξικό, που όταν καταστρέφεται να μην
προξενεί ζημιά στο περιβάλλον.
Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας) θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, υψηλής αντοχής, που
θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων.
Οι σάκοι θα πρέπει να είναι άοσμοι, με καθαρή όψη και σταθερή ποιότητα υλικού σε όλη την επιφάνεια
τους.
Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 10, 15 και 20Kgr περίπου.

1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 0,85Χ1,10
Οι πλαστικοί σάκοι διαστάσεων 0,85Χ1,10 θα έχουν χρώμα μαύρο, αδιαφανές και ομοιόμορφο σε όλη την
επιφάνεια και δεν θα φέρουν εκτύπωση.
Το πάχος τους θα είναι τουλάχιστον 40μm περίπου, τέτοιο ώστε να μη σκίζονται εύκολα από αιχμηρά
απορρίμματα και να αντέχουν σε βάρος τουλάχιστον 20Kgr.
Η αναλογία τεμαχίων /kgr θα είναι 13-15 τεμάχια ανά kgr βάρους.
2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 0,65Χ0,85
Οι πλαστικοί σάκοι διαστάσεων 0,65Χ0,85 θα έχουν χρώμα μαύρο, αδιαφανές και ομοιόμορφο σε όλη την
επιφάνεια και δεν θα φέρουν εκτύπωση.
Το πάχος τους θα είναι τουλάχιστον 30μm, τέτοιο ώστε να μη σκίζονται εύκολα από αιχμηρά απορρίμματα
και να αντέχουν σε βάρος τουλάχιστον 15Kgr.
Η αναλογία τεμαχίων /kgr θα είναι περίπου 25-30 τεμάχια ανά kgr βάρους.
3. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 0,50Χ0,65
Οι πλαστικοί σάκοι διαστάσεων 0,50Χ0,65 που προορίζονται για αποκομιδή μπαζών, φύλαξη αλατιού κλπ,
θα είναι βαρέως τύπου, θα έχουν χρώμα μπλε, αδιαφανές και ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια και δεν θα
φέρουν εκτύπωση. Το πάχος τους θα είναι τουλάχιστον 40μm, τέτοιο ώστε να μη σκίζονται και να
αντέχουν σε βάρος τουλάχιστον 30-35 kgr.
Η αναλογία τεμαχίων /kgr θα είναι 12-14 τεμάχια ανά kgr βάρους.

ΣΥΚΙΕΣ 10 / 6 /2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Ε.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

«Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων, για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών για το έτος 2016»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 29 / 2016

CPV : 19640000-4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
€

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 0,85Χ1,10

ΚΙΛΟ

2.500,00

2,3

5.750,00

2

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 0,65Χ0,85

ΚΙΛΟ

4.000,00

1,7

6.800,00

3

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 0,50Χ0,65

ΚΙΛΟ

500,00

1,6

800,00

ΣΥΝΟΛΟ =

13.350,00

ΦΠΑ 24% =

3.204,00

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =

16.554,00

Ο Δήμος έχει δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό
προμήθεια ποσότητες εντός των ορίων του προϋπολογισμού.

ΣΥΚΙΕΣ 10 / 6 /2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Ε.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμου Νεάπολης-
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
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5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2016» με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 16.554,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
β) Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”

ΑΡΘΡΟ 3o
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων
5) Η τεχνική περιγραφή
8
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ΑΡΘΡΟ 4
ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή
κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης


Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς να προσκομίσουν και
εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. για ποσό ίσο με το 2%
(267,00 €) του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα ισχύει
για τέσσερις (4) μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι
συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.


Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατεκυρώθη η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την
εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με εγγύηση ίση προς 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς
το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης
ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο
Δημόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν θα γίνονται
δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Προσφορά
Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών.

Οι τιμές

προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης
χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου ή της αλλαγής του
προσφερόμενου προϊόντος.
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ΑΡΘΡΟ 7
ο

Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των
δεκαπέντε (15) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της
παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της
γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση
συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

2.

Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης κάθε τυχόν
γενόμενης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνει το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τόπος παράδοσης
Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των αποθηκών που θα
υποδειχθούν από τον Δήμο.
Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1.- Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και
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2.- Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά
του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27
του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ.
3.- Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4.- Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
που γίνεται σε βάρος του.
5.- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, αθροιστικά οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά
περίπτωση.
β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που
είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση είτε με διενέργεια διαγωνισμού
είτε με απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών ΟΤΑ κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και
στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση
του Δημοτικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
γ) Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.
δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισμού
προμηθειών ΟΤΑ.
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προμηθευτή είτε από ποσό που τυχόν
δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6.-Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με
το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
1.- Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων
κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου
προβλεπομένου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού
του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 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.- Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο
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4.- Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης-παράδοσης ή αντικατάστασης, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
5.- Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω,
πρόστιμο καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από
επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του
συμβατικού υλικού με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6.- Η ύπαρξη του προστίμου και των τόκων επί των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7.- Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Προσωρινή και οριστική παραλαβή


Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της
Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.



Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν
ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προμήθειας.



Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής και μετά την πάροδο έξι (6) μηνών ολοκληρώνεται η προμήθεια με την
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας , καθώς
και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την
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ΑΡΘΡΟ 15ο

Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με
το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΣΥΚΙΕΣ 10 / 6 /2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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