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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ:« Προµήθεια ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια ) για την κάλυψη των
αναγκών του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ».
CPV: 03311000-2
Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγρινίου, µε την αρίθµ. 272/2019 α9όφαση
Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής έχει 9ροσφύγει στη διαδικασία της δια9ραγµάτευσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 9αρ. 29ερ. α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την
9ροµήθεια ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια) για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠ∆∆
ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για δύο έτη , 9ροϋ9ολογισµού 24.850,00Ευρώ 9λέον
ΦΠΑ 13 % µε τους 9αρακάτω όρους και 9ροϋ9οθέσεις :
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η 9ροµήθεια αφορά φρέσκα ψάρια για τις ανάγκες των δοµών (Παιδικοί Σταθµοί
) του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 9ροϋ9ολογισµού 24.850,00Ευρώ 9λέον
του αναλογούντος ΦΠΑ ως εξής:
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) της αρίθµ. 51/2018 Μελέτης
ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2)
ΕΙ∆ΟΣ
Α/Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΨΑΡΙ
ΦΡΕΣΚΟ
(ΛΑΥΡΑΚΙ)
ΚΙΛΟ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
3.500

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

7,10
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:
ΦΠΑ13% :
ΣΥΝΟΛΟ:

24.850,00
24.850,00
3.230,50
28.080,50

Αναλυτικά οι τεχνικές 9ροδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην αρίθµ. 51/2018
Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υ9ηρεσιών, η ο9οία α9οτελεί ανα9όσ9αστο τµήµα
της 9αρούσας 9ρόσκλησης.
Η δα9άνη θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
έτους 2019 και 2020 α9ό ίδια έσοδα και χρηµατοδότηση του Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα
2014-2020 ) .
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή
Ε9ωνυµία
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχυδροµική διεύθυνση
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
Πόλη
ΑΓΡΙΝΙΟ
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Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για 9ληροφορίες

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

30131
ΕΛΛΑ∆Α
EL-631
2641360474
2641360277
dagrpromithion@agrinio.gr
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
(∆/νση Οικονοµικών Υ9ηρεσιών – Τµήµα
Προµηθειών , Παλαµά & Μαβίλη 6Αγρίνιο
τηλ.
2641360274
,
email:dagrpromithion@agrinio.gr)
www.cityofagrinio.gr

3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η ανάθεσης της 9ροµήθειας θα γίνει µε α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής και
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο για την τελική ε9ιλογή 9ροµηθευτή είναι η 9λέον συµφέρουσα α9ό
οικονοµικής ά9οψης 9ροσφορά, α9οκλειστικά βάσει τιµής η ο9οία εκφράζεται ως
το µεγαλύτερο 9οσοστό έκ9τωσης ε9ί τοις εκατό (%), στην τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό
το εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ9ορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13 του Ν. 3438/2006,κατά την ηµέρα 9αράδοσής τους .
4.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης της 9ροµήθειας ορίζεται για διάστηµα δύο (2) ετών α9ό
την υ9ογραφή της .
5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο χρόνος 9αράδοσης ορίζεται σε 9έντε (5) ηµέρες α9ό την 9αραγγελία σε
α9οθηκευτικό χώρο των δοµών (Παιδικοί Σταθµοί) του Νοµικού Προσώ9ου. Τα
9ρος 9ροµήθεια είδη θα 9αραδίδονται τµηµατικά ή στο σύνολό τους ανάλογα µε
τις ανάγκες
του Νοµικού Προσώ9ου. Για την τµηµατική 9αραλαβή , η
συχνότητα και οι 9οσότητες
θα καθοριστούν ανάλογα µε τις ανάγκες των
Υ9ηρεσιών. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την 9λήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή
και χωρίς ο9οιοδή9οτε 9ρακτικό 9ρόβληµα για το ∆ήµο και την αρµόδια ε9ιτρο9ή
9αραλαβής 9αράδοση των 9ρος 9ροµήθεια ειδών .
2.Η 9αραλαβή των 9ρος 9ροµήθεια ειδών ενεργείται α9ό την αρµόδια ε9ιτρο9ή
9αρουσία του αναδόχου.
6.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η καταληκτική ηµεροµηνία 9αραλαβής των 9ροσφορών είναι η 17/12/2019 και
ώρα 12:00 µεσηµβρινή.
Οι 9ροσφορές µ9ορούν να υ9οβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο, αλλά 9ρέ9ει
να έχουν φτάσει στο 9ρωτόκολλο της υ9ηρεσίας έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Οι φάκελοι των 9ροσφορών υ9οβάλλονται µέσα στην 9ροθεσµία του άρθρου 6,
• είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Ε9ιτρο9ή ∆ιαγωνισµού, ( οδός Παλαµά &
Μαβίλη 6 Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο, 3ος όροφος ) µισή ώρα 9ριν α9ό την ώρα
λήξη της 9ροθεσµίας του άρθρου 6 της 9αρούσης.
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είτε (β) µε α9οστολή, ε9ί α9οδείξει, 9ρος την αναθέτουσα αρχή, ( οδός
Παλαµά & Μαβίλη 6 Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο, 3ος όροφος )
• είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 9ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Χαριλάου
Τρικού9η 10 Τ.Κ.30131 Αγρίνιο .
Σε 9ερί9τωση ταχυδροµικής α9οστολής ή κατάθεσης στο 9ρωτόκολλο, οι φάκελοι
9ροσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 9ρωτοκολληθεί στο 9ρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής 9ου διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, ό9ως ορίζονται στο άρθρο 6 της 9αρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 9εριεχοµένου των
9ροσφορών 9ου α9οστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή
τους. ∆εν θα 9αραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα α9ό ο9οιοδή9οτε ταχυδροµικό
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδο9οιηθεί εγκαίρως.
Μετά τη λήξη 9αραλαβής των 9ροσφορών, η Ε9ιτρο9ή ∆ιαγωνισµού θα 9ροχωρήσει
στην α9οσφράγισή τους.
•

8. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στη αρίθµ. 9ρωτ.Α:47439/1-11-2019
∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ:19PROC005789401).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 51/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Μελέτης: 51/16-4-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641360277

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.418.767,27Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η 9αρούσα µελέτη αφορά την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των
αναγκών των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ9ων για διάστηµα
α9ό τη λήξη των 9ροηγούµενων συµβάσεων και για δύο έτη, συνολικού ενδεικτικού
9ροϋ9ολογισµού 1.418.767,27 Ευρώ. Συγκεκριµένα αφορά :
1. Είδη σίτισης (Παντο9ωλείου – Κρεο9ωλείου – Ο9ωρο9ωλείου – Αρτο9οιείου Γαλακτοκοµικών ειδών) για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης (ΚΟΙΠΑ) ∆ήµου Αγρινίου για διάστηµα δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού
369.630,00 Ευρώ 9λέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13% και 24%. Η δα9άνη, µε βάση το
σχετικό αίτηµά τους, θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό του ΝΠ∆∆ ετών 2018-2020 και
τους Κ.Α. 15-6481.001 και 60-6481.001 ή αντίστοιχους και θα χρηµατοδοτηθεί α9ό
ίδια έσοδα του ΝΠ∆∆ και χρηµατοδότηση Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα 2014-2020»
2. Είδη σίτισης (Παντο9ωλείου – Κρεο9ωλείου – Ο9ωρο9ωλείου – Αρτο9οιείου Γαλακτοκοµικών ειδών) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών ∆ήµου Αγρινίου για
διάστηµα δύο ετών ή για όσο διάστηµα 9αραταθεί η λειτουργία του Ξενώνα,
9ροϋ9ολογισµού 8.251,00 Ευρώ 9λέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13% & 24% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 60-6654.002 του 9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2019 και 2020 α9ό χρηµατοδότηση Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα 2014-2020».
3. Είδη σίτισης (είδη 9αντο9ωλείου και νω9ό κρέας) 9ου θα διανέµονται σε ά9ορους
δηµότες - δικαιούχους του Κοινωνικού Παντο9ωλείου, 9εριοδικά (γιορτές
Χριστουγέννων, γιορτές Πάσχα, κ.α.) για διάστηµα δύο ετών, συνολικού
9ροϋ9ολογισµού 554.109,00 Ευρώ 9λέον ΦΠΑ 13% ή 24% . Η δα9άνη θα βαρύνει
τον 9ροϋ9ολογισµό έτους 2019 και 2020 και τον Κ.Α. Εξόδων 15-6481.001 ή
αντίστοιχο α9ό ίδια έσοδα του ∆ήµου.
4. Είδη σίτισης ( Παντο9ωλείο) για τις ανάγκες του ΝΠΙ∆ Κοινωφελής Ε9ιχείρησης
∆ήµου Αγρινίου για διάστηµα δύο ετών, συνολικού 9ροϋ9ολογισµού 44.107,00
Ευρώ 9λέον ΦΠΑ 13% ή 24%. Η δα9άνη θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό έτους
2019 και 2020 του ΝΠΙ∆ α9ό ίδια έσοδα.
5. Τρόφιµα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΚΟΥΛΟΥΜΑ &
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ) για διάστηµα δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 20.145,00 Ευρώ 9λέον
ΦΠΑ 13% ή 24%. Η δα9άνη θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό έτους 2018, 2019 &
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2020 και τους αντίστοιχους Κ.Α. Εξόδων 9ου θα βαρύνουν οι εν λόγω εκδηλώσεις.
6. Είδη σίτισης (Παντο9ωλείου – Κρεο9ωλείου – Ο9ωρο9ωλείου – Αρτο9οιείου Γαλακτοκοµικών ειδών) για τη δοµή 9αροχής συσσιτίου της ∆/νσης Κοινωνικής
Προστασίας για διάστηµα δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 38.658,00Ευρώ 9λέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 13% και 24%. Η δα9άνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.004 του
9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, 2019 και 2020 και θα καλυφθεί
α9ό ίδια έσοδα του ∆ήµου.
7. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του
∆ήµου για διάστηµα δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 153.000,00 Ευρώ 9λέον του
αναλογούντος
ΦΠΑ 13%
9ου θα
χρηµατοδοτηθεί α9ό ίδια έσοδα και
αντα9οδοτικά έσοδα του ∆ήµου και θα βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 10-6063.002, 156063.002, 20-6063.002, 25-6063.002, 30-6063.002, 35-6063.002 και 45.6063.002 ή
αντίστοιχους του 9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, 2019 και
2020.
8. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του
Νοµικού Προσώ9ου Σχολική Ε9ιτρο9ή Πρωτοβάθµιας Εκ9αίδευσης για διάστηµα
δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 25.500,00 Ευρώ 9λέον Φ.Π.Α. 13%, θα βαρύνει τα έτη
2018-2020 και θα χρηµατοδοτηθεί α9ό ε9ιχορήγηση 9ου θα λάβει το Νοµικό
Πρόσω9ο α9ό τους Κ.ΑΠ. του ΥΠΕΣ .
9. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του
Νοµικού Προσώ9ου Σχολική Ε9ιτρο9ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ9αίδευσης για διάστηµα
δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 22.950,00 Ευρώ 9λέον Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τα
έτη 2018, 2019 και 2020 και θα χρηµατοδοτηθεί α9ό ε9ιχορήγηση 9ου θα λάβει το
Νοµικό Πρόσω9ο α9ό τους Κ.ΑΠ. του ΥΠΕΣ.
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσω9α δεν υ9οχρεούνται στην εξάντληση είτε των
9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης της σύµβασης αλλά έχει το δικαίωµα να α9ορροφά
κατά τη διάρκειά της τις αναγκαίες 9οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε
φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, χωρίς όµως να υ9ερβαίνει το συνολικό 9οσό της
σύµβασης.
Η εκτέλεση 9ροµήθειας θα 9ραγµατο9οιηθεί µετά α9ό ηλεκτρονικό ανοικτό
άνω των ορίων διαγωνισµό µε σφραγισµένες 9ροσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης 9ροσφορά µόνο
βάσει τιµής η ο9οία εκφράζεται:
Α. ως τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη των τµηµάτων 9αντο9ωλείου αρτο9οιείου - γαλακτοκοµικών 9ροϊόντων – 9οτών - αναψυκτικών – χυµών και
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Β. το µεγαλύτερο 9οσοστό έκ9τωσης ε9ί τοις εκατό (%) , για τα Τµήµατα
κατεψυγµένων ειδών (ψάρια – λαχανικά) – ελαίων - φρέσκων ψαριών-, ειδών
κρεο9ωλείου - ειδών ο9ωρο9ωλείου, στη τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό το εκδιδόµενο
δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ9ορίου της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά
την ηµέρα 9αράδοσής τους .
Ο 9ροϋ9ολογισµός της 9αρούσας διακήρυξης συντάχθηκε µε βάση τις τιµές
9ου αναφέρονται στο ∆ΑΝ 103727/1627/2-4-2018 Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο τιµών της
∆/νσης Ανά9τυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τα είδη 9ου εµ9ί9τουν διατάξεις του Ν.
3438/2006 και α9ό έρευνα αγοράς για τα λοι9ά είδη.
Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Αγρίνιο, 16-4-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Αγρίνιο, 16-4-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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Αρ. Μελέτης: 51/16-4-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641360277

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.418.767,26 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υ9ό 9ροµήθεια είδη έχουν τις 9αρακάτω τεχνικές 9ροδιαγραφές:
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :
…………………………………………………………………………………………………
8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΛΑΥΡΑΚΙ ιχθυοτροφείου: Τα ψάρια θα είναι αρίστης 9οιότητας ,κατά 9ροτίµηση
εγχώρια, αλιευµένα το 9ροηγούµενο 24ωρο 9ριν την 9αραλαβή και να 9ληρούν τις
αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Το δέρµα τους θα
είναι λείο , στιλ9νό , και σφριγηλό. Τα µάτια θα είναι γυαλιστερά .Τα εντόσθια να
έχουν ζωηρό κόκκινο χρώµα και να µην είναι αλλοιωµένα. Το βάρος τους ανά
τεµάχιο να είναι άνω των 500 gr.
Μεταξύ των δικαιολογητικών α9αιτείται και η 9ροσκόµιση βεβαίωσης της ∆/νσης
Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια 9ροέρχονται α9ό καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή α9ό
εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP ή αντίστοιχο καθώς ε9ίσης και Κ.Α.Κ.Ε.
(Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης).

Αγρίνιο, 16-4-2018
Η ΣΥΝ ΤΑΞΑΣΑ

Αγρίνιο,16-4-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Λ8ΞΩ65-7ΔΥ

Αρ. Μελέτης: 51/16-4-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641360277

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.418.767,26 Ευρώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2)
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΑ
ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟ
(ΛΑΥΡΑΚΙ)
ΚΙΛΟ
3.500
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5:

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Σ

ΚΑΘΑΡ
Ο
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛ
Ο

7,10

24.850,00
24.850,00

3.230,50
3.230,50

28.080,50
28.080,50

Αγρίνιο, 16-4-2018
Η ΣΥΝ ΤΑΞΑΣΑ

Αγρίνιο,16-4-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΦΠΑ
13%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641360277

Αρ. Μελέτης: 51/16-4-2018
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.418.767,26 Ευρώ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο
Αντικείµενο της 9αρούσας είναι η 9ροµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των
αναγκών των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου και των Νοµικών του Προσώ9ων για
διάστηµα δύο ετών. Τα είδη και οι τεχνικές 9ροδιαγραφές τους 9εριγράφονται στις
τεχνικές 9ροδιαγραφές και τον 9ροϋ9ολογισµό της 9αρούσας µελέτης.
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της 9ροµήθειας διέ9ονται α9ό τις
διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υ9ηρεσιών (9ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
ανα9τυξιακών 9αρεµβάσεων για την 9ρογραµµατική 9ερίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τρο9ο9οίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα9τυξιακών 9αρεµβάσεων για την
9ρογραµµατική 9ερίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε9ο9τείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Α9λουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ9ων και Υ9ηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤρο9ο9οίηση ∆ιατάξεων του 9.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι9ές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της 9αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την κατα9ολέµηση των καθυστερήσεων
9ληρωµών στις εµ9ορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ9οχρεωτική
ανάρτηση νόµων και 9ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
10. του άρθρου 5 της α9όφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υ9ουργού
Εσωτερικών
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και το9ικό Τύ9ο και άλλες διατάξεις»,
12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
α9οτρο9ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του
Ε.Σ.Ρ., του 9.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικο9οίηση µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιρειών 9ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
9ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 9ροσώ9ων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα», της κοινής α9όφασης των Υ9ουργών Ανά9τυξης και Ε9ικρατείας µε αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των
µητρώων του ν.3310/2005, ό9ως τρο9ο9οιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και
της α9όφασης του Υφυ9ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις ο9οίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
16. του 9.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο9οίηση διατάξεων για την 9ρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
17. του 9.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ9οχρεώσεων α9ό τους ∆ιατάκτες”
18. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας και
Ανά9τυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υ9ουργείου Οικονοµίας και Ανά9τυξης»
19. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας και
Ανά9τυξης «Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
20. του Π∆ 39/2017 ( ΦΕΚ 64/4-5-2017 τεύχος Α’) ‘’Κανονισµός
εξέτασης
Προδικαστικών 9ροσφυγών ενώ9ιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
9ροσφυγών’’,
21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 9ράξεων, των
λοι9ών διατάξεων 9ου αναφέρονται ρητά ή α9ορρέουν α9ό τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της 9αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 9εριβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου 9ου διέ9ει την ανάθεση και εκτέλεση της 9αρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά 9αρα9άνω.
Άρθρο 3ο :ΤρόWος εκτέλεσης της Wροµήθειας
Η εκτέλεση της 9ροµήθειας αυτής θα 9ραγµατο9οιηθεί µε ανοικτό
ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισµό µε τους όρους 9ου καθορίζει η Οικονοµική
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Ε9ιτρο9ή σύµφωνα και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 9λέον συµφέρουσα α9ό
οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά µόνο βάσει τιµής η ο9οία εκφράζεται:
Α. ως τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη των Τµηµάτων 9αντο9ωλείου αρτο9οιείου -γαλακτοκοµικών 9ροϊόντων - 9οτών-αναψυκτικών –χυµών και
Β. το µεγαλύτερο 9οσοστό έκ9τωσης ε9ί τοις εκατό (%), για τα Τµήµατα
κατεψυγµένων ειδών(ψάρια –λαχανικά) –ελαίων- φρέσκων ψαριών-, ειδών
κρεο9ωλείου-ειδών ο9ωρο9ωλείου, στη τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό το εκδιδόµενο
δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ9ορίου της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά
την ηµέρα 9αράδοσής τους .
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋ9ολογισµός
∆) Συγγραφή υ9οχρεώσεων
Άρθρο 5ο : Κατακύρωση αWοτελέσµατος
Μετά την αξιολόγηση των 9ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο9οιεί εγγράφως τον
9ροσφέροντα/στους 9ροσφέροντες, στους ο9οίους 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«9ροσωρινό/οι ανάδοχο/οι»), να υ9οβάλει εντός 9ροθεσµίας, 15 ηµερών α9ό την
κοινο9οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο9οίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης ό9ως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης .
Η διαδικασία ελέγχου των 9αρα9άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη 9ρακτικού α9ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο α9οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α9όφασης
είτε για την κήρυξη του 9ροσωρινού αναδόχου ως εκ9τώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα α9οτελέσµατα του ελέγχου των
9αρα9άνω δικαιολογητικών, ε9ικυρώνονται µε την α9όφαση κατακύρωσης η ο9οία
κοινο9οιείται αµέσως , µαζί µε αντίγραφο όλων των 9ρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των 9ροσφορών, σε κάθε 9ροσφέροντα εκτός α9ό τον
9ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε 9ρόσφορο τρό9ο.
Αναλυτικά η διαδικασία κατακύρωσης αναφέρεται στα άρθρα 103,104 & 105 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο :Ανακοίνωση αWοτελέσµατος
Μετά την ε9έλευση των εννόµων α9οτελεσµάτων της α9όφασης κατακύρωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 , η αναθέτουσα αρχή 9ροσκαλεί τον
ανάδοχο/τους αναδόχους να 9ροσέλθει για την υ9ογραφή του συµφωνητικού, εντός
είκοσι (20) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 9ρόσκλησης.
Εάν ο ανάδοχος δεν 9ροσέλθει να υ9ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
9ροθεσµία 9ου ορίζεται στην ειδική 9ρόκληση, κηρύσσεται έκ9τωτος, κατα9ί9τει
υ9έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον 9ροσφέροντα 9ου υ9έβαλε την αµέσως ε9όµενη 9λέον συµφέρουσα α9ό
οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά. Αν κανένας α9ό τους 9ροσφέροντες δεν 9ροσέλθει
για την υ9ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την 9ερί9τωση δ' της 9αραγράφου 2 του άρθρου 106.
Άρθρο 6ο : ∆ιάρκεια της σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα δύο ετών αρχής γενοµένης:
1. Για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙΠΑ ) ( ΟΜΑ∆Α 1 της 9ροµήθειας ), α9ό την
υ9ογραφής της .
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2. Για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών
∆ήµου Αγρινίου ( ΟΜΑ∆Α 2 της 9ροµήθειας ), α9ό τη λήξη της 9ροηγούµενης
σύµβασης (εντός του έτους 2019 ).
3. Για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντο9ωλείου του
∆ήµου Αγρινίου ( ΟΜΑ∆Α 3 της 9ροµήθειας ), α9ό 1-1-2019 .
4. Για την 9ροµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Ε9ιχείρησης
∆ήµου Αγρινίου ( ΟΜΑ∆Α 4 της 9ροµήθειας), α9ό 1/1/2019.
5. Για την 9ροµήθεια τροφίµων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ( ΑΠΟΚΡΙΕΣ,
ΚΟΥΛΟΥΜΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ), α9ό την υ9ογραφή της .
6. Για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τη ∆οµή Συσσιτίου της ∆/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, α9ό την υ9ογραφή της .
7. Για την 9ροµήθεια 9ρόσθετων 9αροχών σε είδος ( γάλα εβα9ορέ ) για τους
Εργαζόµενους του ∆ήµου Αγρινίου , α9ό την υ9ογραφή της .
8. Για την 9ροµήθεια 9ρόσθετων 9αροχών σε είδος ( γάλα εβα9ορέ ) για τους
εργαζόµενους του ΝΠ∆∆ Σχολική Ε9ιτρο9ή Α/θµιας Εκ9αίδευσης, α9ό την υ9ογραφή
της.
9. Για την 9ροµήθεια 9ρόσθετων 9αροχών σε είδος ( γάλα εβα9ορέ ) για τους
εργαζόµενους του ΝΠ∆∆ Σχολική Ε9ιτρο9ή Β/θµιας Εκ9αίδευσης , α9ό την υ9ογραφή
της
Οι συµβάσεις δύναται να 9αραταθούν ως την ανάδειξη νέων αναδόχων και για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών χωρίς κατά την
9αράταση να υ9άρχει υ9έρβαση του συµβατικού 9οσού.
Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή
Ο χρόνος 9αράδοσης ορίζεται σε 9έντε (5) ηµέρες α9ό την 9αραγγελία σε
α9οθηκευτικό χώρο του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ9ων . Τα 9ρος
9ροµήθεια είδη θα 9αραδίδονται τµηµατικά ή στο σύνολό τους ανάλογα µε τις
ανάγκες των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ9ων . Για την
τµηµατική 9αραλαβή , η συχνότητα και οι 9οσότητες θα καθοριστούν ανάλογα
µε τις ανάγκες των Υ9ηρεσιών. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την 9λήρη ευθύνη για
την έγκαιρη, σωστή και χωρίς ο9οιοδή9οτε 9ρακτικό 9ρόβληµα για το ∆ήµο και την
αρµόδια ε9ιτρο9ή 9αραλαβής 9αράδοση των 9ρος 9ροµήθεια ειδών .
O ∆ήµος δεν υ9οχρεούται στην εξάντληση είτε των 9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης
της σύµβασης. Ε9ίσης σε 9ερί9τωση 9ου τρο9ο9οιηθούν οι 9οσότητες 9ου
αναφέρονται στην τεχνική 9εριγραφή, µετά α9ό ειδο9οίηση της Υ9ηρεσίας, δεν θα
γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή 9ροσφοράς) µετά την κύρωση του
διαγωνισµού και µε την 9ροϋ9όθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών 9ου τελικά
θα 9αραγγελθούν δεν θα υ9ερβεί το 9οσό της σύµβασης. Ο ανάδοχος υ9οχρεούται
να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο 9αραλαβής ή
χρησιµο9οίησης τους.
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο 9ροµηθευτής στον ο9οίο θα γίνει η κατακύρωση της 9ροµήθειας, υ9οχρεούται να
καταθέσει 9ρο ή κατά την υ9ογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς
υλο9οίησης της 9ροµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για 9οσό ίσο µε το 5% (9έντε
ε9ί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Κατά τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υ9όκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των
κειµένων διατάξεων, 9ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης των τιµολογίων. Ο
ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.
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Άρθρο 10ο : ΛοιWές διατάξεις
Κατά τα λοι9ά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αγρίνιο, 16-4-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Αγρίνιο, 16-4-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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Α/Α

∆ΟΜΕΣ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1 1ος ∆.Π.Σ

∆ηµοτσελίου 2

2 2ος ∆.Π.Σ

Θυσίας 16

3 5ος ∆.Π.Β.Σ

Βαρνακιώτη & Αγρίου 1

4 6ος ∆.Π.Β.Σ

Βλαχο9ούλου 25

5 8ος ∆.Π.Σ

Αγ. Ιωάνη Ρηγανά

6 ∆.Π.Σ Αγ.Κων/νου

Κανάρη & Κύ9ρου

7 ∆.Π.Σ Αγγελοκαστρου

Κοινότητα Αγγελοκάστρου

8 ∆.Π.Σ Γαβαλούς

Κοινότητα Γαβαλούς

9 ∆.Π.Σ ∆οκιµίου

Κοινότητα ∆οκιµίου

10 ∆.Π.Σ Καινουρίου

Κοινότητα Καινουρίου

11 ∆.Π.Σ Λε9ενούς

Κοινότητα Λε9ενούς

12 ∆.Π.Σ Μ.Χώρας

Κοινότητα Μ. Χώρας

13 ∆.Π.Σ Ματαράγκας

Κοινότητα Ματαράγκας

14 ∆.Π.Σ Παναιτωλίου

Κοινότητα Παναιτωλίου

15 ∆.Π.Σ Πα9αδατών

Κοινότητα Πα9αδατών

16 ∆.Π.Σ Παραβόλας

Κοινότητα Παραβόλας

17 ∆.Π.Σ Στράτου

Κοινότητα Στράτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Μακρή 11 6-Αγρίνιο
Τηλ. Ε9ικοινωνίας: 2641039792
Fax: 2641039799

Αγρίνιο, …………..
Αριθ.Πρωτ.:

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Αγρίνιο σήµερα στις …………………………………., ηµέρα …………………….
και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα , οι υ9ογραφόµενοι :
1. ……………………………. µε την ιδιότητα της Προέδρου του ΝΠ∆∆ ΚΟΙ.ΠΑ και
ως νόµιµος εκ9ρόσω9ος του ΝΠ∆∆ δυνάµει της ………………… α9όφασης ∆ηµ.
Συµβουλίου Αγρινίου και
2. …………………………………….. (……………………………………. ,
ΑΦΜ:………………. ∆ΟΥ…………. , Τηλ . Ε9ικοινωνίας: ………………) στον ο9οίο
κατακυρώθηκε η 9ροµήθεια ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια για την κάλυψη των
αναγκών του Νοµικού Προσώ9ου µε την υ9’ αριθ. ……../2019 α9όφαση της
Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής (Α∆Α:…………….. )του ∆ήµου Αγρινίου, , συµφώνησαν
τα ακόλουθα:
Ο 9ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας υ9όψη :
Την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης 9ου διέ9εται α9ό την κείµενη νοµοθεσία
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 9ράξεις, ό9ως ισχύουν και
ιδίως:
1. Τις διατάξεις
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών
(ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ό9ως τρο9ο9οίηθηκε και
ισχύει.
•

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
ανατυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροοοίηση του ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή ανατυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2007 -2013»,

•

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Αλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώων και Υηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροοοίηση ∆ιατάξεων του
.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
1,

•

της 9αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις
εµορικές συναλλαγές»,
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− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υοχρεωτική ανάρτηση
νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
−

του άρθρου 5 της α9όφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υ9ουργού
Εσωτερικών

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοικό Τύο και άλλες διατάξεις»,
− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
− του 9.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοοίηση διατάξεων για την ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
− του 9.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ9οχρεώσεων α9ό τους ∆ιατάκτες”
− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας και
Ανά9τυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υουργείου Οικονοµίας
και Ανάτυξης»
− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 9ράξεων, των
λοι9ών διατάξεων 9ου αναφέρονται ρητά ή α9ορρέουν α9ό τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της 9αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 9εριβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου 9ου διέ9ει την ανάθεση και εκτέλεση της 9αρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά 9αρα9άνω.
2. Την αρίθµ. 51/2018 Μελέτη για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του
∆ήµου του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ9ων, συνολικού ενδεικτικού
9ροϋ9ολογισµού 1.418.767,27 Ευρώ συµ9εριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ
9ου εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 99/2018 α9όφαση Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής .
3. Τις Α204/2019 & Α205/2019 Α9οφάσεις Ανάληψης Υ9οχρέωσης του ΝΠ∆∆
ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4. Την αρίθµ. 7/2019 α9όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ σχετικά µε τον ορισµό των ε9ιτρο9ών 9αραλαβής .
5. Την αρίθµ. 23/2019 α9όφαση του Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής, µε την ο9οία
συγκροτήθηκαν οι ε9ιτρο9ές διαγωνισµού για το έτος 2019 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
6. Την υ9’ αριθ. 225/2019 α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής ( Ω3ΞΥΩ65-Β3Μ)
του ∆ήµου , µε την ο9οία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.
7. Την υ9’ αριθ 47439/1-11-2019 διακήρυξης συνο9τικού διαγωνισµού.
8. Την αρίθµ. 272/2019 α9όφαση Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής για την 9ροσφυγή ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 9αρ. 2 α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 , στη
διαδικασία δια9ραγµάτευσης χωρίς 9ροηγούµενη δηµοσίευση .
9. Την αριθµ. 9ρωτ.: 53830/10-12-2019 Πρόσκληση
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10. Την υ9΄αριθ. /2019 α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής σχετικά µε την έγκριση
α9οτελέσµατος της δια9ραγµάτευσης
11. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 & 9 του
Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 54 του Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχει λόγος
κωλύµατος και ασυµβιβάστου.
12. Τον φάκελο του διαγωνισµού
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων, ………………………………. , την 9ροµήθεια των
9αρακάτω ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώ9ου ΚΟΙΠΑ ∆ήµου
Αγρινίου , µε τις τιµές της 9ροσφοράς του , και τους 9αρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο της 9αρούσας σύµβασης είναι η 9ροµήθεια των 9αρακάτω ειδών
σίτισης για τις ανάγκες των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους και τις
9ροδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της 9ροσφοράς της αναδόχου ως εξής :
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) της αρίθµ. 51/2018 Μελέτης
ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2)
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΟΣΟΣΤΟ
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΓΙΣΜΟΥ
1

ΨΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ
(ΛΑΥΡΑΚΙ)

ΚΙΛΟ

3.500

…….%
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:
ΦΠΑ 13% :
ΣΥΝΟΛΟ:

24.850,00
24.850,00
3.230,50
28.080,50

Το 9αρα9άνω αναφερόµενο 9οσοστό έκ9τωσης θα υ9ολογίζεται στην νόµιµα
διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής 9ώλησης των ειδών, την ηµέρα 9αράδοσής τους ,
ό9ως αυτή 9ροκύ9τει α9ό το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του
Τµήµατος Εµ9ορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
, µέχρι την εξάντληση της 9οσότητας και χωρίς υ9έρβαση του 9ροϋ9ολογισµού
της 9ροµήθειας
ό9ως αυτός αναφέρεται στην αρίµ. 51/2018 Μελέτη της
9ροµήθειας .
Άρθρο 2
∆ιάρκεια σύµβασης – Χρόνος, τρόWος και τόWος Wαράδοσης υλικών
1.Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα δύο ετών αρχής γενοµένης
α9ό την υ9ογραφής της .
2. Ο χρόνος 9αράδοσης ορίζεται σε 9έντε (5) ηµέρες α9ό την 9αραγγελία σε
α9οθηκευτικό χώρο ( Παιδικοί Σταθµοί ) του Νοµικού Προσώ9ου. Τα 9ρος
9ροµήθεια είδη θα 9αραδίδονται τµηµατικά ή στο σύνολό τους ανάλογα µε τις
ανάγκες του Νοµικού Προσώ9ου. Για την τµηµατική 9αραλαβή , η συχνότητα και
οι 9οσότητες θα καθοριστούν ανάλογα µε τις ανάγκες του Προσώ9ου (Παιδικοί
Σταθµοί). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την 9λήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και
χωρίς ο9οιοδή9οτε 9ρακτικό 9ρόβληµα για το ∆ήµο και την αρµόδια ε9ιτρο9ή
9αραλαβής 9αράδοση των 9ρος 9ροµήθεια ειδών .
Ο συµβατικός χρόνος 9αράδοσης των υλικών µ9ορεί να 9αρατείνεται, 9ριν α9ό τη
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου 9αράδοσης, υ9ό τις 9ροϋ9οθέσεις του άρθρου
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206 του ν. 4412/2016. Στην 9ερί9τωση 9ου το αίτηµα υ9οβάλλεται α9ό τον ανάδοχο
και η 9αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 9ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ9ρόθεσµη
9αράδοση των συµβατικών ειδών ε9ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
3.Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος 9αράδοσης, χωρίς να υ9οβληθεί εγκαίρως αίτηµα
9αράτασης ή, εάν λήξει ο 9αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 9αραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ9τωτος.
4. Ο ανάδοχος υ9οχρεούται να ειδο9οιεί την υ9ηρεσία 9ου εκτελεί την 9ροµήθεια,
την α9οθήκη υ9οδοχής των υλικών και την ε9ιτρο9ή 9αραλαβής, για την
ηµεροµηνία 9ου 9ροτίθεται να 9αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 9έντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Μετά α9ό κάθε 9ροσκόµιση υλικού στην α9οθήκη υ9οδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υ9οχρεούται να υ9οβάλει στην υ9ηρεσία α9οδεικτικό, θεωρηµένο α9ό τον υ9εύθυνο
της α9οθήκης, στο ο9οίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 9ροσκόµισης, το υλικό, η
9οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της ο9οίας 9ροσκοµίστηκε.
Άρθρο 3
ΤρόWος Wληρωµής
1. Η 9ληρωµή του αναδόχου θα 9ραγµατο9οιηθεί µε την καταβολή του 100% της
συµβατικής αξίας µετά την οριστική 9αραλαβή των ειδών.
Η 9ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την 9ροσκόµιση των νοµίµων
9αραστατικών και δικαιολογητικών 9ου 9ροβλέ9ονται α9ό τις διατάξεις του άρθρου
200 9αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 9ου τυχόν ήθελε
ζητηθεί α9ό τις αρµόδιες υ9ηρεσίες 9ου διενεργούν τον έλεγχο και την 9ληρωµή.
3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε9ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ9εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
9αράδοση του υλικού στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας κάθε 9ληρωµής 9ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης Υ9έρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε9ιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 ό9ως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υ9έρ του ∆ηµοσίου, η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης. Το 9οσό αυτό
9αρακρατείται σε κάθε 9ληρωµή α9ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την 9αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας κάθε 9ληρωµής 9ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης Υ9έρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ε9ιβάλλεται (άρθρο 350 9αρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
δ) κάθε άλλη κράτησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις υ9όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου και στην ε9’ αυτού εισφορά υ9έρ ΟΓΑ .
Με κάθε 9ληρωµή θα γίνεται η 9ροβλε9όµενη α9ό την κείµενη νοµοθεσία (9αρ. 2
άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α)) 9αρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε
9οσοστό 4% ε9ί του καθαρού 9οσού των 9αραστατικών.
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Άρθρο 4
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος 9ροσκόµισε την
αριθµ……………………………………
…………… εγγυητική ε9ιστολή του
……………………………………. , 9οσού ……………………….. Ευρώ .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε9ιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική
9οσοτική και 9οιοτική 9αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Η δα9άνη θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό οικονοµικών ετών 2019-2021 του
ΝΠ∆∆ και θα χρηµατοδοτηθεί α9ό ιδία έσοδα και χρηµατοδότηση Ε.Π. «∆υτική
Ελλάδα 2014-2020»
Ειδικά για το 2019 έχει δεσµευτεί συνολική 9ίστωση 4.000,00 Ευρώ σε βάρος των
ΚΑ 15-6481.001 και 60-6481.001 του 9ροϋ9ολογισµού µε τις υ9’ αριθ. Α204/2019,
Α205/2019 α9οφάσεις ανάληψης υ9οχρέωσης του ∆ηµάρχου, ε9ί της ο9οίας υ9άρχει
βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υ9ηρεσίας, για την ύ9αρξη
διαθέσιµου 9οσού, τη συνδροµή των 9ροϋ9οθέσεων της 9αρ 1α του άρθρου 4 του Π∆
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης 9ίστωσης.
Άρθρο 6
ΥWοχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης τις
υ9οχρεώσεις του 9ου α9ορρέουν α9ό τις διατάξεις της 9εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 9ου έχουν θεσ9ιστεί µε το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
9εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο9οίες α9αριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υ9οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α9ό τα όργανα 9ου ε9ιβλέ9ουν την
εκτέλεση της 9αρούσας σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ9ηρεσίες 9ου
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, 9αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύµβασης
γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµ9ιστευτικότητα των
9ληροφοριών 9ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 7
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκWτώτου - Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ9οχρεωτικά έκ9τωτος α9ό τη σύµβαση και α9ό κάθε
δικαίωµα 9ου α9ορρέει α9ό αυτήν, µε α9όφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα α9ό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 9αραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν ε9ισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 9αράτασης 9ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα
9ροβλέ9ονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την διακήρυξη.
∆εν κηρύσσεται έκ9τωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή 9αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα 9ου
εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα 9ου κηρύσσεται έκ9τωτος α9ό την σύµβαση, ε9ιβάλλεται, µε
α9όφαση του α9οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α9ό γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το ο9οίο υ9οχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 9ρος 9αροχή εξηγήσεων, ολική
κατά9τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
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2. Αν το υλικό φορτωθεί - 9αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της 9αράτασης 9ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, ε9ιβάλλεται 9ρόστιµο 5% ε9ί της συµβατικής αξίας της
9οσότητας 9ου 9αραδόθηκε εκ9ρόθεσµα.
Το 9αρα9άνω 9ρόστιµο υ9ολογίζεται ε9ί της συµβατικής αξίας των εκ9ρόθεσµα
9αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά 9ου 9αραδόθηκαν εκ9ρόθεσµα
ε9ηρεάζουν τη χρησιµο9οίηση των υλικών 9ου 9αραδόθηκαν εµ9ρόθεσµα, το
9ρόστιµο υ9ολογίζεται ε9ί της συµβατικής αξίας της συνολικής 9οσότητας αυτών.
Κατά τον υ9ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση9αράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε α9όφαση του α9οφαινοµένου οργάνου,
ύστερα α9ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υ9όψη ο χρόνος
9ου 9αρήλθε 9έραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
ο9οίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 9αρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης 9αράδοσης.
Σε 9ερί9τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το 9ρόστιµο και οι τόκοι ε9ιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
Άρθρο 8
ΤροWοWοίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µ9ορεί να τρο9ο9οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α9αιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 9ροϋ9οθέσεις
του ν. 4412/2016 και κατό9ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου .
Άρθρο 9
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί, µε τις 9ροϋ9οθέσεις 9ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υ9οστεί ουσιώδη τρο9ο9οίηση, κατά την έννοια της 9αρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 9ου θα α9αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α9ό τις
καταστάσεις 9ου αναφέρονται στην 9αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έ9ρε9ε
να έχει α9οκλειστεί α9ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έ9ρε9ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 9αραβίασης των
υ9οχρεώσεων 9ου υ9έχει α9ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο9οία έχει
αναγνωριστεί µε α9όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο 9λαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 10
ΕWίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της διακήρυξης και συµ9ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύµβαση διέ9εται α9ό το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε 9ερί9τωση διαφορών, 9ου
ενδεχοµένως 9ροκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή
της σύµβασης ή εξ αφορµής της, το Νοµικό Πρόσω9ο και ο ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε 9ροσ9άθεια για φιλική ε9ίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής
9ίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Άρθρο 11
ΑναWροσαρµογή τιµής
∆εν ε9ιτρέ9εται ανα9ροσαρµογή τιµών.
Άρθρο 12
ΛοιWά
Κατά τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στην αριθµ. 9ρωτ. :53830/10-12-2019 και
την αρίθµ. 9ρωτ.:47439/1-11-2019 ∆ιακήρυξη της 9ροµήθειας.
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Αφού συντάχθηκε η 9αρούσα σύµβαση σε τρία αντίτυ9α, αναγνώσθηκε και
υ9ογράφηκε ως ακολούθως α9ό τα συµβαλλόµενα µέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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