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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 21/5/2019
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 693
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9469

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2019», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.776,44 €, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει

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)

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών

6)

Τα από 5-4-2019 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 7159/16-4-2019

πρωτογενές

αίτημα

(19REQ004801396)

του

Αυτοτελούς

Τμήματος

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Τ.Π.Ε.
7)

Την υπ’ αριθ. 668/2019 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό

αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α
405/2019 ποσού 24.776,44 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.7134.001
Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα.

Α ΠΟ ΦΑ Σ ΙΖΟΥΜΕ
Α.

Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2019», προϋπολογισμού 19.981,00 ευρώ χωρίς

ΑΔΑ: ΩΙ63Ω9Ι-ΔΙΞ
Φ.Π.Α. ήτοι 24.776,44 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β.

Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2019», σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ Τ.Π.Ε.

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών
συσκευών 2019

ΚΩΔ. Ε.Π.Δ.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 24.776,44€

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019: 02.70.7134.001 (24.800,00 €)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:
CPV: 30213000-5 (υπολογιστές)
CPV: 30200000-1 (εξυπηρετητές)
CPV: 30231310-3 (οθόνες)
CPV: 30232110-8 (εκτυπωτές)
CPV: 30236000-2(μεταγωγείς δικτύου)
CPV: 30233000-1 (εξωτερικοί δίσκοι)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. Τεχνική Έκθεση
II. Τεχνικές Προδιαγραφές
III. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών 2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΩΔ. Ε.Π.Δ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 24.776,44€
ΚΑΙ Τ.Π.Ε.
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Δέλτα κρίνεται απαραίτητη η
προμήθεια νέου πληροφοριακού υλικού (ενός (1) εξυπηρετητή, εννέα (9) προσωπικών
υπολογιστών, δέκα (10) οθονών, δύο (2) εκτυπωτών, πέντε (5) μεταγωγών δικτύων και δύο (2)
εξωτερικών σκληρών δίσκων) που θα αντικαταστήσει τμήμα του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού που
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες δικτυακές απαιτήσεις του υπόλοιπου συστήματος
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η προμήθεια του ανωτέρω πληροφοριακού υλικού θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό
02.70.7134.001 (24.800,00€)

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER)
Επεξεργαστές: Intel® Xeon® Gold 5122 3.6G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W)
DDR4-2400 ή ισοδύναμος ως προς τις επιδόσεις
Πρόσθετος επεξεργαστής: Intel® Xeon® Gold 5122 3.6G,4C/8T,10.4GT/s,16.5M Cache, Turbo, HT
(105W) DDR4-2400 ή ισοδύναμος ως προς τις επιδόσεις
Αποθηκευτικός χώρος: (2) 480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB
CARR, PX05SV.
Μνήμη: (2) 32GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank.
Ελεγκτής RAID: PERC H740P Adapter RAID Controller.
Διαμόρφωση RAID: C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs με δυνατότητα εγκατάστασης
διαφορετικών τύπων δίσκων
Οπτικός Δίσκος: Ενσωματωμένο DVD +/-RW, SATA, Internal.
Ικρίωμα: 3.5" Chassis with up to 12 Hot Plug Hard Drives, Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply
(1+1), 750W, ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm.
Περιφερειακά: Keyboard and Optical Mouse, USB, Black, English.
Έντυπα τεκμηρίωσης: No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit.
Λειτουργικό σύστημα: Dell Windows Server 2016 Standard Rok με άδειες για ισάριθμους πυρήνες
των επεξεργαστών
Άλλες εφαρμογές: ESET Endpoint Protection Advanced με υποστήριξη για πέντε (5) χρόνια.
Εγγύηση: 5 ετών Basic Warranty - Next Business Day.
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Επεξεργαστής: Intel Core i7 8700 (3.20GHz) ή ισοδύναμος ως προς τις επιδόσεις
Μνήμη: 8 GB DDR4 / 2666 Mhz.
Σκληρός Δίσκος: χωρητικότητας 1TB τεχνολογίας SATA3 (7200 RPM).
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Οπτικός Δίσκος: DVD+/-RW.
Κάρτα γραφικών: Χρήση ενσωματωμένων γραφικών της μητρικής κάρτας.
Κάρτα δικτύου: Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα.
Κάρτα ήχου: Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα.
Διασυνδέσεις: 1xUSB Type-C / 4xUSB 2.0 / 5xUSB 3.0 / 2xDisplayPort.
Πληκτρολόγιο/ ποντίκι : Ναι.
Power Supply: 260W Bronze 80+.
Προεγκατεστημένο λογισμικό: Windows Pro 10 (64-bit), Ελληνική έκδοση
Άλλες εφαρμογές: ESET Endpoint Protection Advanced με υποστήριξη για πέντε (5) χρόνια.
Εγγύηση: Πέντε (5) ετών.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΩΝ
Μέγεθος: 22 ίντσες.
Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080.
Χρόνος απόκρισης: 8ms.
Αναλογία οθόνης: 16:9.
Αντίθεση: 1000:1.
Φωτεινότητα: 250 cd/m².
Είσοδοι: 1 x DisplayPort, 1x HDMI,1x VGA 2x USB 3.0 (downstream), 1x USB 3.0 (upstream).
Επιπρόσθετα: Pivot, Swivel, Height adjustable, Tilt, IPS.
Εγγύηση: Τριών ετών (3), On Site - Premium Panel Exchange Service.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Τεχνολογία: Laser.
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: έως 34 σελ./λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: 2400dpi x 600dpi.
Συνδεσιμότητα: USB, Ethernet.
Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη.
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων: έως 2000 σελίδες.
Εγγύηση: Δύο (2) ετών.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Τύπος: Unmanaged.
Αριθμός θυρών: 5.
Υποστηριζόμενη ταχύτητα: 1000Mbps.
Εγγύηση: Δύο (2) ετών.
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Τεχνολογία: SSD.
Χωρητικότητα: 500 GB.
Μέγεθος: 2.5".
Συνδεσιμότητα: USB 3.1, USB-C
Εγγύηση: Τριών (3) ετών.
Συντάχθηκε, 05.04.2019

Καζλάρης Ιωάννης
Μηχανικός Πληροφορικής

Θεωρήθηκε, 05.04.2019

Ζάμπος Παναγιώτης
Αν. Προϊστάμενος Αυτ. Τμήμ. Π.Ο & Τ.Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ Τ.Π.Ε.

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών
ΚΩΔ. Ε.Π.Δ.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 24.776,44€

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθεια προεκτιμάται στο ποσό των
24.776,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
α/α

Συνοπτική
περιγραφή
προτεινόμενων μηχανημάτων.

Ποσότητα.

Τιμή
μονάδας
(€)

Τελική
τιμή (€)

1

Εξυπηρετητής

1

7.845,00€

7.845,00€

2

Προσωπικοί υπολογιστές

9

1.112,00€

10.008,00€

3

Οθόνες

10

148,00€

1.480,00€

4

Εκτυπωτές

2

122,00€

244,00€

5

Μεταγωγείς δικτύου

5

32,00€

160,00€

6

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

2

122,00€

244,00€

ΣΥΝΟΛΟ

19.981,00€

ΦΠΑ 24%

4.795,44€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Συντάχθηκε, 05.04.2019

Καζλάρης Ιωάννης
Μηχανικός Πληροφορικής

24.776,44€

Θεωρήθηκε, 05.04.2019

Ζάμπος Παναγιώτης
Αν. Προϊστάμενος Αυτ. Τμήμ. Π.Ο & Τ.Π.Ε.
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V. Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση σε ανάδοχο/ους της «Προμήθειας Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών 2019», μέσω της οποίας αναβαθμίζεται το υπάρχον
πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Δέλτα με έναν (1) εξυπηρετητή, εννέα (9) προσωπικούς
υπολογιστές, δέκα (10) οθόνες, δύο (2) εκτυπωτές, πέντε (5) μεταγωγείς δικτύων και δύο (2)
εξωτερικούς σκληρούς δίσκους που θα αντικαταστήσει τμήμα του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού
που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες δικτυακές απαιτήσεις του υπόλοιπου συστήματος
και του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο/Οι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο του εξοπλισμού
της μελέτης που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
ισχύει.
2. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’ /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’ (19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
5. Τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/1.4.2019) «Εναρμόνιση…..»
6. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133)«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει,
7. του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
8. του Π.Δ 80/2016
9. του Γενικού Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection
Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Σύμβαση
β. Οικονομική προσφορά
γ. Προϋπολογισμός μελέτης
δ. Γενικοί όροι
ε. Τεχνική περιγραφή-μελέτη
Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός σύμβασης
1. Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών 2019».
2. Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης (προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 24.776,44€ ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό 02.70.7134.001
(24.800,00€) οικονομικού έτους 2019.
Άρθρο 5ο: Υπογραφή σύμβασης
7
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Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της Προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της
προμήθειας, προς υπογραφή της σύμβασης .
Άρθρο 6ο: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν ισχύ από την στιγμή της
κατάθεσής τους στην Υπηρεσία και μέχρι τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 7ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης του υλικού
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση.
Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στην Αποθήκη του Δήμου που εδρεύει στη Δημοτική
Κοινότητα Ν. Μαγνησίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από
κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην αρμόδια 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.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Άρθρο 8ο: Πλημμελής κατασκευή
Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης μελέτης, θα έχουν τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί.
Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία
των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Όλο το προς προμήθεια υλικό καλύπτεται από την εγγύηση που έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία
στην Τεχνική Έκθεση.
Άρθρο 9ο : Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της
συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Σε κάθε
περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς
τιμή με αυτή της προσφοράς του.
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής
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Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του ποσού μετά την
παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που
προβλέπει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των
ειδών.
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, καθώς και τα έξοδα
δημοσίευσης της διακήρυξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών
Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή
είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται
για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Άρθρο 13ο: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της
προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 14ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή
σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωσης κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος
περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Σίνδος, 05.04.2019
Ο συντάξας

Καζλάρης Ιωάννης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Ζάμπος Παναγιώτης
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