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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ                                                         άκε, 02/11/2020 

ΔΗΜΟ ΑΜΗ 

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ                                               Αξ. Πξση: 7826 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

ΔΝΗ: Θ. ΜΕΣΑΞΑ 27, ΑΜΗ, ηθ 28080                 

ΣΗΛ: 26740-22640 

ΠΛΗΡ: ΓΕΡΑΘΜΟ Κ. ΑΝΣΩΝΑΣΟ 

 
                                                                                                    

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 266/2020 

 

Θέκα :  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 

                                                   (κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Δεκάξρνπ) 

 

 

Ο Δήκαξρνο άκεο έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010 (Νόμορ Καλλικπάηη). 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016. 

3. Σo  άπθπο 209 ηος Ν. 3463/2006. 

4. Σο Π.Δ.80/2016. 

5. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

ζηον κυδικό πποϋπολογιζμού 15/7135.04 

6. Σο αίηημα-μελέηη 32/2020  για ηη ζςγκεκπιμένη ππομήθεια από ηη Δνζη Σεσνικών 

Τπηπεζιών πος πποηγήθηκε. 

7. Σο ππυηογενέρ αίηημα ηος ΚΗΔΜΗ πος έσει πποηγηθεί. 

8. Σο εγκεκπιμένο αίηημα ηος ΚΗΔΜΗ πος έσει πποηγηθεί. 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

A. Σε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Δεκάξρνπ γηα «ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΗΠΕΔΟΤ 

ΜΑΚΡΤΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (15/7135.04) έηοςρ 2020». 

 

B. Αλαθνηλώλεη ηε δηελέξγεηα Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε έγγξαθσλ 

πξνζθνξώλ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζε ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), σο θάησζη: 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Μαθξπσηίθσλ δεκνηηθήο ελόηεηαο Ππιαξέσλ Δήκνπ 

άκεο. πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ γεπέδνπ θαη 

πεξηιακβάλεη εζηίεο πνδνζθαίξνπ, πάγθνπο αζιεηώλ, δίρηπ εζηηώλ, θνξείν κεηαθνξάο 
ηξαπκαηία θαη γσληαθά ζεκαηάθηα. Tν είδνο ηεο πξνκήζεηαο  θαη ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ 

αλαθέξνληαη ζην πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο. Η εθηέιεζε  ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο 
πξνηείλεηαη λα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 26 θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

118 κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή 

ηεο  αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 10.465,60 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε 24.800 € ζηνλ  Κ.Α. 15.7135.04 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 Δήκνπ άκεο. 

 
 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/
α 

Περιγραθή 
ειδών 

Ποζόηη
ηα 

Μονάδ
α 

μέηρηζ
ης 

Σηκή 
κνλάδνο 

ύλνιν 
πξν ΦΠΑ 

    

ΦΠΑ 
24% 

Δαπάνη 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΣΙΩΝ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 
7,32Υ2,44 
ΜΈΣΡΩΝ 

37415000-0 

2 ηεκάρην 900,00 € 1.800,00 € 432,00 € 2.232,00 € 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΣΙΩΝ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 
5Υ2 ΜΈΣΡΩΝ 

37415000-0 

2 ηεκάρηα 650,00 1.300,00 312,00 1.612,00 € 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΓΚΩΝ 

ΑΘΛΗΣΩΝ 5 
ΜΕΣΡΩΝ 

37415000-0 

2 Σεκάρην 2.150,00  € 4.300,00 € 1032,00 € 5.332,00  € 

4 

ΔΙΥΣΤ ΓΙΑ 
ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ 
ΕΣΙΑ 7,32 Υ2,44 

ΜΈΣΡΩΝ 

6 Σεκάρηα 95,00  € 570,00 € 136,80 € 706,80  € 

5 

ΔΙΥΣΤ ΓΙΑ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ 
ΕΣΙΑ 5 Υ2 
ΜΈΣΡΩΝ 

6 Σεκάρηα 35,00 210,00 50,40 260,40 € 

6 
ΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 

1 Σεκάρηα 140,00 140,00 33,60 € 173,60 € 

7 
ΓΩΝΙΑΚΑ 

ΗΜΑΙΑΚΙΑ 
8 Σεκάρηα 15,00 120,00 28,80 € 148,80 € 

    
 ΤΝΟΛΟ  ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

  
8.440,00 € 

    
Φ.Π.Α. 24% 

 
2.025,60 € 

    ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 10.465,60 € 

 
Ο θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο δύλαηαη λα θαηαζέζεη κόλν κία πξνζθνξά ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κέξνο ή ην ζύλνιν  ηωλ εηδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό.  Η αλάζεζε ζα  γίλεη ζηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ήηνη ζην ζύλνιν ή ζε 
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κέξνο ησλ εηδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. Σηκέο νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ ηηο αλαγξαθόκελεο ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Άξζξν 1o : Πξνκήζεηα εζηηώλ πνδνζθαίξνπ (κεγάιεο εζηίαο) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά  επαγγεικαηηθήο , πςειώλ πξνδηαγξαθώλ εζηίαο  γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ (γθoι-πoζη) πνπ θαηαζθεπάδεηαη από πξνθίι αινπκηλίνπ  ειιεηπηηθήο ή 

θπθιηθήο δηαηνκήο κε , βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε ιεπθό ρξώκα, ζπλδεδεκέλα ώζηε 
λα ζρεκαηίδνληαη δνθάξηα δύν θαηαθόξπθα θαη έλα νξηδόληην. Οη θαηαθόξπθνη δνθνί απέρνπλ 

κεηαμύ ηνπο (εζσηεξηθή δηάζηαζε) 7,32 m. Ο νξηδόληηνο δνθόο ζηεξίδεηαη κε εηδηθό γσληαθό 
ηεκάρην ζηνπο θαηαθόξπθνπο θαη απέρεη από ην έδαθνο (θνλίζηξα) 2,44 m. ην πίζσ κέξνο 

ησλ δνθώλ ηνπνζεηνύληαη γαληδάθηα θάζε 10 cm γηα  ηελ πξόζδεζε ηνπ δηρηύνπ ή άιιν 
ζύζηεκα . Πίζσ από ηελ εζηία θαη ζε απόζηαζε 2,5 m, - 3m  πεξίπνπ  ηνπνζεηνύληαη 

κεηαιιηθνί νξζνζηάηεο ζηνπο νπνίνπο πξνζδέλεηαη ην δίρηπ κε δηάηαμε πνπ εμαζθαιίδεη όηη 

ζα παξακέλεη ηελησκέλν. Η  εζηία ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά UNI EN 748 ή απζηεξόηεξε 
πηζηνπνίεζε. Σηκή αλά ηεκάρην εζηίαο πνδνζθαίξνπ. 

ΔΤΡΩ ελληαθόζηα (900,00) € 

 

Άξζξν 2o :  : Πξνκήζεηα εζηηώλ πνδνζθαίξνπ  (κηθξήο εζηίαο)  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά  επαγγεικαηηθήο , πςειώλ πξνδηαγξαθώλ εζηίαο  γεπέδνπ 
πνδνζθαίξνπ(γθoι-πoζη) πνπ θαηαζθεπάδεηαη από πξνθίι αινπκηλίνπ  πιηθνύ ειιεηπηηθήο ή 

θπθιηθήο δηαηνκήο , βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε ιεπθό ρξώκα, ζπλδεδεκέλα ώζηε λα 

ζρεκαηίδνληαη δνθάξηα δύν θαηαθόξπθα θαη έλα νξηδόληην. Οη θαηαθόξπθνη δνθνί απέρνπλ 
κεηαμύ ηνπο (εζσηεξηθή δηάζηαζε) 5 m. Ο νξηδόληηνο δνθόο ζηεξίδεηαη κε εηδηθό γσληαθό 

ηεκάρην ζηνπο θαηαθόξπθνπο θαη απέρεη από ην έδαθνο (θνλίζηξα) 2  m. Σα δίρηπα ζα 
ζπγθξαηνύληαη κε γαληδάθηα αλά 10 εθαηνζηά πεξίπνπ ή άιιν ζύζηεκα . ηελ βάζε  ησλ 

εζηηώλ ζα ππάξρεη ζε ζρήκα Π κεηαιιηθή αληεξίδα  ζηελ νπνία ζα ζηαζεξνπνηείηαη ην δίρηπ 
αιιά ζα πξνζδίδεη θαη ζηαζεξόηεηα ζηηο εζηίεο .Σηκή αλά ηεκάρην εζηίαο πνδνζθαίξνπ. 

ΔΤΡΩ εμαθόζηα πελήληα (650,00) € 

 

Άξζξν 3ν Πξνκήζεηα πάγθωλ αζιεηώλ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά  πάγθνπ κε ζηέγαζηξν αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ   απνηεινύκελνο 

από δέθα  πιαζηηθά θαζίζκαηα, θαηαζθεπαζκέλνο από γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκώ  

θνηινδνθνπο θαη άζξαπζην ζπκπαγέο  πνιπθαξβνληθό θύιιν πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι. , 

βαθή ζε καύξν ρξώκα  θαη ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ κήθνπο 5κ, ύςνπο 2,10κ, θαη πιάηνπο 

0,50κ. 

Σηκή αλά ηεκάρην πάγθνπ αζιεηώλ   

ΔΤΡΩ δύν  ρηιηάδεο εθαηόλ πελήληα  (2.150,00) € 

 

Άξζξν 4ν Πξνκήζεηα δηρηπώλ εζηηώλ 7,32 ρ 2,44κ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά δηρηπώλ γηα εζηία δηαζηάζεσλ 2,44κ ρ 7,32 κ από πνιπακίδην DF κε 

πξνζηαζία ζηελ ειηαθή (UV ) αθηηλνβνιία ,  πάρνπο 6 ρηιηνζηώλ κε κάηη 12εθ ρ 12 εθ πεξίπνπ 

ζε ιεπθό ρξώκα. 

Σηκή αλά ηεκάρην δηρηπνύ 

ΔΤΡΩ ελελήληα  πέληε  (95 ) € 

 

Άξζξν 5ν Πξνκήζεηα δηρηπώλ εζηηώλ 5κ ρ 2κ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά δηρηπώλ γηα εζηία δηαζηάζεσλ 2κ ρ 5 κ από πνιπακίδην DF κε 

πξνζηαζία ζηελ ειηαθή (UV ) αθηηλνβνιία ,  πάρνπο 4,5 ρηιηνζηώλ,εμάγσλν, ζε ιεπθό ρξώκα . 

Σηκή αλά ηεκάρην δηρηπνύ 

ΔΤΡΩ ηξηάληα πέληε  (35 ) € 

 

Άξζξν 6ν Πξνκήζεηα θνξείνπ κεηαθνξάο ηξαπκαηία 
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Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θνξείνπ κεηαθνξάο ηξαπκαηία θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθό 

αινπκίλην ν ζθειεηόο θαη πιαζηηθό ύθαζκα ν ρώξνο αλάθιεζεο . Σν κήθνο ηνπ θνξείνπ ζα 

είλαη κεγαιύηεξν ησλ 1,95 κέηξσλ πιάηνο αλνηρηό κεγαιύηεξν ησλ 50 εθαηνζηώλ , ζα κπνξεί 

λα δέρεηαη θνξηίν άλσ ησλ 130 θηιώλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην θνξείνπ 

ΔΤΡΩ εθαηόλ ζαξάληα  (140 ) € 

 

Άξζξν 7ν εκαηάθηα γωληαθνύ ιαθηίζκαηνο (θόξλεξ ) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά  γηα θάζε ζεκαηάθη γσληαθνύ ιαθηίζκαηνο δηαζηάζεσλ 45ρ45 

εθαηνζηώλ, ύςνπο 1,70 κέηξσλ, δηάκεηξν ζσιήλαο 32 ρηι., ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη βάζε 

γνα ηνπνζέηεζε ζην έδαθνο θαη ζην θάησ κέξνο ζα δηαζέηεη ζπαζηό ειαηήξην. 

Σηκή αλά ηεκάρην 

ΔΤΡΩ δεθαπέληε  (15 ) € 

 

 

4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο) 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζιεηηθνύ 

εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Μαθξπσηίθσλ Δεκνηηθήο 

ελόηεηαο Ππιάξνπ Δήκνπ άκεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο (Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο) 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε : 

1) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

2) Σηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» σο ηζρύεη. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο (πκβαηηθά ζηνηρεία) 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

1) Η ηερληθή έθζεζε  

2) Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

3) Η ηερληθή πεξηγξαθή 

4) Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο (Σξόπνο εθηέιεζεο) 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5ν (Τπνβνιή πξνζθνξώλ) 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ, επί απνδείμεη  πξνζθνξά. Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζ’ έλαλ (1) θύξην εμσηεξηθό  

θάθειν όπνπ: 

ηνλ εμσηεξηθό θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

• Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.   

 Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά Καηάζεζεο Πξνζθνξάο :  

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά,  πξσηόηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’74): 

 Α «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
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1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξίκελνπ από ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνξάο. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο 

πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη 

Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

3) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

4) Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα  λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016).  

Β) «Σερληθή Πξνζθνξά»: πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη 

εηδηθόηεξα απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε  

 

Γ)«Oηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,  ζύκθωλα κε ηνλ Δλδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό 

Κάζε ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν 

ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο ή 

γηα κέξνο απηήο.  

ΑΡΘΡΟ 6ν (Σξόπνο εθηέιεζεο) 

Η επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, από ηνλ Δήκαξρν. 

ΑΡΘΡΟ 7ν (ύκβαζε) 

Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε ζε πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο απόθαζεο αλάζεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 8ν  (Πξνζεζκία εθηέιεζεο) 

Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηα νξίδεηαη ζε 30 εκέξεο, αξρόκελεο από ηελ 

επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 

31/12/2020. 

ΑΡΘΡΟ 9ν (Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο) 

Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πιελ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 10ν  (Πιεξωκή Αλαδόρνπ) 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην 

100% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 

πιεξσκή ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ 

Ν.4412/2016 ηεο πξνκήζεηαο από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή θαη κεηά ηε ζρεηηθή έθδνζε ηνπ 

ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, αθνύ δε γίλνπλ όιεο νη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θξαηήζεηο. O αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνύο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη λα παξαδίδεη 

εκπξόζεζκα ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνκήζεηα πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην 

ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο (Πιεκκειήο θαηαζθεπή) 

Εάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηέιεηα απόξξηςε θάπνηνπ είδνπο ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ή ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ απηνύ. Εάλ ν αλάδνρνο δελ 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα 
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νξίζεη, ε Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ, ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξόηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα 

απηνύ, ηξόπν. 

ΑΡΘΡΟ 12ν (Πνηληθέο ξήηξεο-Έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ) 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 218 Ν.4412/16 

 

Επηπιένλ: 

1. Ο Δήκνο ζα δερζεί πξνζθνξέο γηα όιε ηελ πνζόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη 

γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.  

2. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ εηδώλ ζην κέξνο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ην Δήκν βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο κεηνδόηεο/ε. 

3. Επίζεο, ν Δήκνο δελ ζα δερζεί πξνζθνξέο πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ 

θαζνξηζζείζεο ηηκέο.  

4. Ο ελδηαθεξόκελνο ζα θαηαζέζεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ην Φνξέα δηεμαγσγήο, θαζώο θαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία 

ηεο εηαηξείαο ηνπ (ΟΝΟΜΑΘΑ, ΑΦΜ, ΔΝΗ, ΣΗΛΕΦΩΝΑ, E-MAIL, 

ΚΣΛ). 

5. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη κέρξη ηηο 31/12/2020. 

6. Ο ππνςήθηνο ζα θαηαζέζεη Τπεύζπλε Δήισζε όηη ζπκθσλεί κε όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο.  

7. Επηπιένλ, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε: 

8. θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,  

9. θαζώο θαη πνηληθό κεηξών ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, ην 

νπνίν λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη 3 κήλεο πξηλ από ηελ πξόζθιεζε (ην πνηληθό 

κεηξών), όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, β)δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3, γ) απάηε, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ 

από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.  

10. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο (εάλ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξόζσπό ηνπ), (άξζξν 93 ηνπ 

Ν.4412/2016)  

11. Σν έληππν ηηκνιόγην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν, ππνγεγξακκέλν. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζαλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζεο. 

12. Από ην κεηνδόηε δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ή λα ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθώο, κε courier, θηι ζην  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ζηε δλζε Ισάλλε 

Μεηαμά 27, ηθ 28080, ηειέθσλν 26740-22640, κέρξη θαη ηελ ΠΕΜΠΣΗ 12 /11/2020 ζηηο 

13.00 κκ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο πξνζθνξώλ).  

ηελ πξνθείκελε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα όια ηα είδε ηεο Εθδήισζεο 

Ελδηαθέξνληνο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ άκεο κε ηνλ θ. Γεξάζηκν Αλησλάην. Η παξνύζα λα 



  

 

7 

 

αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ καο από ζήκεξα έσο 

θαη ηελ εκέξα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΜΗ 

 

 

 

ΓΕΡΑΙΜΟ ΜΟΝΙΑ ΝΕΣΗ 

 

 

 

 

 

ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

1. ΔΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

2. ΔΝΗ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ 

ΠΟΛΘΣΘΚΗ 

3. Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

4. Πξσηόθνιιν Δήκνπ άκεο, για άμεζη ανάπηηζη ζηον πίνακα ανακοινώζευν 

από ηη λήτη ηος παπόνηορ. 

5. θ. ηακαηειάην Γεξάζηκν, για ανάπηηζη ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Δήμος 

από ηη λήτη ηος παπόνηορ. 
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