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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό 17ο  της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 90/2020  
 

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, 
καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση 
και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εμφιαλωμένου 
νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού 
COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.274,74 €.  

Στη Σίνδο σήμερα την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄ συνεδρίασαν 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την υπ’ αριθ. 7773/15-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, που εστάλη με e-mail σε όλα τα μέλη τα οποία ενημερώθηκαν επίσης και τηλεφωνικά. 
Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄/55/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», 
παράγραφος 1.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9, ήτοι:  
    
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

      
         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λιακόπουλος Διονύσιος 
2. Γλώσσης Γεώργιος 
3. Χαντές Αχιλλέας 
4. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
5. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
6. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 
7. Ναζλίδης Χρήστος 
8. Αλμπάνης Θεοφάνης 
9. Βαμβάκος Ευάγγελος 

 

  
 
 
 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Γκιδίνης Κων/νος.  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Διονύσιος εισηγούμενος το 8o θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής: 
 
Με την υπ. αριθ. 7780/15-5-2020 εισήγησή του το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 
του Δήμου μας ενημερώνει: 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55Α/11-03-2020: «α. 
Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 
προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 
συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ.» 
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Σύμφωνα με την με αριθμ, πρωτ. 20210/27-3-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, έκτακτης 
κατανομής ποσού 2.255.000,00 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της 
Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά, από την οποία ο Δήμος Δέλτα επιχορηγείται με το ποσό των 40.000,00 € την 
από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄/55/2020) περί καταπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και του υπ. αριθ. 
1848/11-03-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κρίνεται έκτακτη ανάγκη 
προμήθειας ειδών καθαριότητας για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά, εντός τον διοικητικών ορίων του Δήμου Δέλτα. 
Με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄/55/2020) άρθρο 10 «Κατεπείγουσες 
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» παρ. 3α και 3β ορίζεται ότι. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
της παρ. 1,για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι 
και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147).  
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016:  
«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: …… 
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 
22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 
και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) ….,  β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης 
σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61. 
 
Σύμφωνα με τα από τις 12/05/2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να 
προμηθευτεί για τον οικισμό ΡΟΜΑ “Αγία Σοφία” τα παρακάτω είδη: 
 

Α/Α Περιγραφή Είδος Ποσότητα  Αξία Σύνολο 

1 

Εμφιαλωμένο νερό 1,5 
lt  ( συσκ. 6 τεμ.) 
 
CPV: 15981000-8 

Τεμ. 2.520 1,15 2.898,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.898,00 

ΦΠΑ 13%  376,74 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.274,74 
 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από την έκτακτη κατανομή ποσού 40.000,00€ προς 
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και 
καταυλισμούς Ρομά. 
 
Οι περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσιονομική δέσμευση της πίστωσης θα ακολουθήσουν μετά από την 
ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020. 

ΑΔΑ: ΩΤ1ΞΩ9Ι-ΤΘΗ
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Με βάση τα παραπάνω και συγκεκριμένα: 

- τις διατάξεις των περιπτώσεις α και β παραγράφου 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55Α/11-03-
2020 

- τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, του άρθρου 32Α και της παρ. 
7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 

- τα από 12-05-2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα από τις 12-05-2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, το υπ’ αριθ. 
20REQ006694796 2020-05-13 πρωτογενές αίτημα και το σχέδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  παρακαλούμε να προχωρήσετε 
στη λήψη απόφασης για: 
 
Α. Έγκριση της διενέργειας της «Προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 
3.274,74 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Β. Έγκριση των εγγράφων σύμβασης της «Προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ». 
Γ. Καθορισμό όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την: «Προμήθεια 
εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και 
καταυλισμούς ΡΟΜΑ». 
Δ. Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για 
τον περιορισμό της διάδοσης του κορονωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», η 
οποία θα αποτελείται από τρία κύρια και τρία αναπληρωματικά μέλη, υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα.  
Ε. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση. 
Στ. Δεσμευτική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 
Προέδρου της, την υπ. αριθ. 7772/15-5-2020 εισήγησή του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών του Δήμου, το Π.Δ.80/2016, το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013, το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55Α/11-3-2020 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της «Προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 
3.274,74 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Β. Εγκρίνει τα έγγραφα εγγράφων σύμβασης της «Προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ» ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σύμφωνα με την με αριθμ, πρωτ. 20210/27-3-2020 Απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών, έκτακτης 
κατανομής ποσού 2.255.000,00 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της 
Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά, από την οποία ο Δήμος Δέλτα επιχορηγείται με το πσό των 40.000,00 € την από 
11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄/55/2020) περί καταπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και του υπ. αριθ. 
1848/11-03-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κρίνεται έκτακτη ανάγκη 
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προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς 
και καταυλισμούς Ρομά, εντός τον διοικητικών ορίων του Δήμου Δέλτα. 
Τα είδη θα παραδοθούν διαμέσου της αποθήκης του Δήμου, στον Οικισμό Ρομά Αγία Σοφία. 
Με την. παρ. 2 περ. γ του άρθρου 103 του Ν. 3463/06. (εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 29/2007) σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις και μόνο αρμόδια για απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκτέλεσης μελετών και εκτέλεσης έργων είναι η Οικονομική Επιτροπή. Συγκεκριμένα ορίζονται οι 
περιπτώσεις που: - οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές 
(θεομηνίες, ανωτέρα βία κλπ) - δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού - οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 
Με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄/55/2020) άρθρο 10 «Κατεπείγουσες 
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» παρ. 3α και 3β ορίζεται ότι. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
της παρ. 1,για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι 
και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147). 
β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 
συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ.» 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 3.274,74 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και έχει προβλεφθεί σχετική δαπάνη στον Προϋπολογισμό του 
Δήμου Δέλτα έτους 2020 με Κ.Α.Ε. 02.15.6699.002 ύψους 3.280,00 €. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Περιγραφή Είδος Ποσότητα Αξία Σύνολο 

1 

Εμφιαλωμένο νερό 1,5 lt  
( συσκ. 6 τεμ.) 
 
CPV: 15981000-8 

Τεμ. 2.520 1,15 2.898,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.898,00 

ΦΠΑ 13%  376,74 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.274,74 
 
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχα 
είδη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΤ1ΞΩ9Ι-ΤΘΗ



                                                                                                                                                                                            5 
 

Γ. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την: «Προμήθειας 
εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και 
καταυλισμούς ΡΟΜΑ» ως εξής: 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ» 
 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016 

 
ΠΡΟΣ:  
……………………………. 
……………………………. 
 
Ο Δήμαρχος Δέλτα 
   
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του τις διατάξεις των περιπτώσεις α και β παραγράφου 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 
ΦΕΚ 55Α/11-03-2020 

3. τις διατάξεις του 27ου άρθρου της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδίως την περ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
32Α 

5. Τα από 12/05/2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

6. Το υπ’ αριθμ. 7547/12-05-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006694796 2020-05-13 
7. Την υπ’ αριθ. …../2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: 

………………………………………………..) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 
και καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης. 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
τον/ην ………………………………………………………..  να υποβάλλει προσφορά για την  «Προμήθεια 
εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 σε οικισμούς και 
καταυλισμούς ΡΟΜΑ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού € 3.274,74 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
σύμφωνα με τα από 12-05-2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και με 
τους κάτωθι όρους: 
1) Είδος διαδικασίας: Η διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου είναι η διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος (περ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016). 
2) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από την έκτακτη κατανομή 
ποσού 2.255.000,00 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας, προς 
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και 
καταυλισμούς Ρομά, από την οποία ο Δήμος Δέλτα επιχορηγείται με το ποσό των 40.000,00 €. 
3) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής.  
4) Λόγοι αποκλεισμού:  
4.1) Αποκλείεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
4.2)  Αποκλείεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 
δ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, εφ’ όσον στον 
οικονομικό φορέα έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 
ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 
 
5) Αποδεικτικά μέσα 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας  προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
5.1) Για την παράγραφο 4.1 (περιπτώσεις α έως στ): Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του Οικονομικού φορέα οι αναφερόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 λόγοι 
αποκλεισμού.  
5.2) Για την περίπτωση α’ της παραγράφου 4.2:  
5.2.1)  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
κύριας και επικουρικής.  
Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα 
υποβάλλονται ως εξής: 
-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 
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-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.):  όλων των εταίρων και του προσωπικού. 
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.): των ομόρρυθμων εταίρων και του προσωπικού. 
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε., Ι.Κ.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 
5.2.2) και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
5.3) Για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4.2: υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχει στο πρόσωπό του ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού του άρθρου 24 του ν. 4412/2016. 
Για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 4.2: υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
5.4) Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 2 και 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
Όπου απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. 
 
5.5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ.) Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή της εταιρείας, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
Τα σχετικά πιστ/κά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους. 
5.6) Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης. 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών στον φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 

i. τεχνική προσφορά των προς προμήθεια ειδών, στην οποία θα αναφέρεται και η επωνυμία του 
προσφερόμενου είδους 

ii. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που θα προσκομίσουν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές 
της μελέτης και είναι αρίστης ποιότητας 

iii. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των εγγράφων σύμβασης και 
αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα και  

iv. οικονομική προσφορά για το προσφερόμενο είδος, η οποία υποβάλλεται, με βάση τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στα από 12-05-2020 έγγραφα σύμβασης. 

 
6)  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφοράς 
Μπορείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά μέχρι την …..-…..-2020 ημέρα …….. και ώρα 15:00 μ.μ. 
 
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο γραφείο πρωτοκόλλου 
του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 2313.300-500, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
Προσφορά 
του …………………………………………… 
για την «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε 
οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ» 
 
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για διάστημα τριών (3) μηνών από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
7)  Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 30/06/2020. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς οι γενικοί και 
ειδικοί όροι εκτέλεσης αυτής παρατίθενται στα από 12-05-2020 έγγραφα σύμβασης τα οποία αποτελούν 
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αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθ. …../2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: 
…………………………..). 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της σύμβασης. 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης, με  διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.274,74 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 13% . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 με Κ.Α. 02.15.6699.002 
και χρηματοδότηση από Τακτικά έσοδα.   
 
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεταιι από τις παρακάτω διατάξεις: 
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
Του N.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το 
Κοινοτικό Δίκαιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3  Τεχνικές προδιαγραφές. 
Νερό φυσικό επιτραπέζιο: αρίστης ποιότητος, εµφιαλωµένο σε ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, 
σφραγισµένα βάρους 1,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του µπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η 
άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: Υποβολή προσφορών – Αξιολόγηση 
Η ανάθεση θα εκτελεστεί με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως. 
Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού: 
- Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα στο Παράρτημα) 
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: 
Τα υλικά που θα προσκομίσουν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης και είναι αρίστης 
ποιότητας. 
ΑΡΘΡΟ 5: Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική 
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 
δ) Την τιμή 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
η) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
θ) Τον τρόπο πληρωμής 
ι) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
ια) Την παραλαβή των ειδών 
Η σύμβαση υπογράφεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και τον προμηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προμήθεια και θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
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Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ΑΡΘΡΟ 6: Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια έως 30/062020 Η 
σύμβαση λύνεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), 
ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Οι προσφορές που έχουν καταθέσει 
οι προμηθευτές δεσμεύουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 
 
Άρθρο 7: Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών 
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα , 
εντός της διάρκειας της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 
Η παράδοση θα γίνει κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής της Υπηρεσίας εντός διαστήματος όχι 
μεγαλύτερου των δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, σε εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
 
Άρθρο 8: Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221, παρ.5 του 
Ν.4412/2016). 
Ο χρόνος παραλαβής των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών και ολοκληρώνεται αυθημερόν. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής διενεργείται ποσοτικός έλεγχος με καταμέτρηση των προσκομιζόμενων υλικών και έλεγχος 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τα 
προσκομισθέντα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τεχνικά φυλλάδια. 
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 
Σε περίπτωση παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης ή απόρριψης των υλικών εφαρμόζονται ως προς τις διαδικασίες και τις 
επιτροπές παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση οριστικής 
απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών για την αντικατάστασή τους 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 213, του Ν.4412/2016. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο , θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
Ο έλεγχος των υλικών στην αυτοδίκαια παραλαβή γίνεται στη συνέχεια από επιτροπή που συγκροτείται 
με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 209, παρ. 4, του Ν.4412/2016. 
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα. 
 
Άρθρο 9: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 
Κατά τα λοιπά επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207, του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή των προμηθειών της σύμβασης θα γίνει εφάπαξ μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή. (άρθρο 200, παρ.5α, Ν.4412/2016) 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 200, παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 
εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Άρθρο 11: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση 
του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την 
νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο 
Δήμος. 
 
Δ. Συγκροτεί  τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», η οποία θα 
αποτελείται από τρία κύρια και τρία αναπληρωματικά μέλη, υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα, ως εξής: 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Τσακαλάκη Λαμπρινή 1. Βασάκου Αλεξάνδρα 
2. Μελέκος Θεόδωρος 2. Δαδής Κωνσταντίνος 
3. Γαβριηλίδου Ειρήνη 3. Ζαβαροπούλου Καλλιόπη 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Τσακαλάκη Λαμπρινή. 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαταστούν κατά σειρά τα αντίστοιχα τακτικά μέλη. 
Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των ανωτέρω προμηθειών και 
υπηρεσιών ορίζονται στις διατάξεις της περ. β. καθώς και της περ. δ. της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016. 
Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση. 
ΣΤ. Εισηγείται στο Δ.Σ. με την παρούσα απόφαση, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 7780/15-5-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 90/2020.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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