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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΗΡΑ, 08/08/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: -9026-

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΚΩΔ. 35.6699 CPV: 15700000-5

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.132,26 € με ΦΠΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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Δήμος Θήρας
Δνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Πρασίνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ζωοτροφών για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών από την υπογραφή της σύμβασης για την σίτιση των Ιπποειδών τρίτης ηλικίας στο σανατόριο του
Καρτεράδου, την σίτιση των αδέσποτων ζώων του καταφυγίου και γενικά των ζώων που έχουν ανάγκη.
Με αφορμή την εκ νέου μελέτη του τρέχοντος έτους 2019 για τις ζωοτροφές του καταφυγίου των
αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται και των ιπποειδών καθώς και η σίτιση των αδέσποτων σκύλων σε
κάθε χωριό του νησιού μας.
Βάσει της μελέτης φέτος θα φιλοξενηθούν 400 αδέσποτα ζώα και 25 ιπποειδή. Αυτή τη στιγμή
φιλοξενούνται 120 αδέσποτα ζώα και 20 ιπποειδή.
Θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα της άμεσης κάλυψης των ζωοτροφών εστιάζοντας παράλληλα
στη χρησιμότητα του λειτουργήματος της φροντίδας των αδέσποτων ζώων και των εγκαταλελειμμένων
ιπποειδών.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν.
3852/2010 (Καλλικράτης).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 71.132,26 € με ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Θήρας με το ποσό των 14.675,86 € για το οικονομικό
έτος 2019 και τους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς των ετών 2020 και 2021 με τα ποσά των
34.405,90€ και 22.050,50€ αντίστοιχα στον κωδικό εξόδων 35.6699.
ΘΗΡΑ 31/7/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙNETAI

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

Δήμος Θήρας
Δνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Πρασίνου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ
(2) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ, ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
CPV: 15700000-5

α/α

Περιγραφή
Προϊόντος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Συνολική
Αξία Άνευ
ΦΠΑ

Συντελεστής
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με
ΦΠΑ

1

Χόρτο Ξερό
Σανό

Κιλό

40.000

0,34 €

13.600,00 €

13%

1.768,00 €

15.368,00 €

2

Πίτουρα για
Ιπποειδή

Κιλό

50.000

0,30 €

15.000,00 €

13%

1.950,00 €

16.950,00 €

3

Καλαμπόκι
(πάπιες)

Κιλό

2.650

0,39 €

1.033,50 €

13%

134,36 €

1.167,86 €

4

Γατοτροφή

Κιλό

3.000

0,92 €

2.760,00 €

24%

662,40 €

3.422,40 €

5

Σκυλοτροφή

Κιλό

40.000

0,69 €

27.600,00 €

24%

6.624,00 €

34.224,00 €

11.138,76 €

71.132,26 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (2019-2020-2021)

59.993,50 €

α/α

Περιγραφή
Προϊόντος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Συνολική
Αξία Άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με
ΦΠΑ

1

Χόρτο Ξερό
Σανό

Κιλό

9.000

0,34 €

3.060,00 €

13%

397,80 €

3.457,80 €

2

Πίτουρα για
Ιπποειδή

Κιλό

15.000

0,30 €

4.500,00 €

13%

585,00 €

5.085,00 €

3

Καλαμπόκι
(πάπιες)

Κιλό

650

0,39 €

253,50 €

13%

32,96 €

286,46 €

4

Γατοτροφή

Κιλό

625

0,92 €

575,00 €

24%

138,00 €

713,00 €

5

Σκυλοτροφή

Κιλό

6.000

0,69 €

4.140,00 €

24%

993,60 €

5.133,60 €

2.147,36 €

14.675,86 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019

3

12.528,50 €

Δήμος Θήρας
Δνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Πρασίνου
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α/α

Περιγραφή
Προϊόντος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Συνολική
Αξία Άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με
ΦΠΑ

1

Χόρτο Ξερό
Σανό

Κιλό

20.000

0,34 €

6.800,00 €

13%

884,00 €

7.684,00 €

2

Πίτουρα για
Ιπποειδή

Κιλό

22.000

0,30 €

6.600,00 €

13%

858,00 €

7.458,00 €

3

Καλαμπόκι
(πάπιες)

Κιλό

1.000

0,39 €

390,00 €

13%

50,70 €

440,70 €

4

Γατοτροφή

Κιλό

1.500

0,92 €

1.380,00 €

24%

331,20 €

1.711,20 €

5

Σκυλοτροφή

Κιλό

20.000

0,69 €

13.800,00 €

24%

3.312,00 €

17.112,00 €

5.435,90 €

34.405,90 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2020

28.970,00 €

α/α

Περιγραφή
Προϊόντος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

Συνολική
Αξία Άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με
ΦΠΑ

1

Χόρτο Ξερό
Σανό

Κιλό

11.000

0,34 €

3.740,00 €

13%

486,20 €

4.226,20 €

2

Πίτουρα για
Ιπποειδή

Κιλό

13.000

0,30 €

3.900,00 €

13%

507,00 €

4.407,00 €

3

Καλαμπόκι
(πάπιες)

Κιλό

1.000

0,39 €

390,00 €

13%

50,70 €

440,70 €

4

Γατοτροφή

Κιλό

875

0,92 €

805,00 €

24%

193,20 €

998,20 €

5

Σκυλοτροφή

Κιλό

14.000

0,69 €

9.660,00 €

24%

2.318,40 €

11.978,40 €

3.555,50 €

22.050,50 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2021

18.495,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το συσκευασμένο σε «μπάλες» χόρτο( ξερό σανό) να είναι κομμένο σε στελέχη περίπου 10 εκ.
και το βάρος του να είναι 23 – 30 kg.
Τα τσουβάλια με τα «ψιλά» πίτουρα ( για Ιπποειδή) είναι βάρους 40kg το καθένα καθώς και
τα τσουβάλια με καλαμπόκι( για πάπιες) που και αυτά έχουν βάρος 40 kg έκαστος.
Ο σάκος σκυλοτροφής έχει βάρος 20 kg και πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο διατροφικό
προϊόν κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, όλες τις ράτσες και με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά. Να συντηρούν την υγεία του σκύλου να του δίνουν ενέργεια και δύναμη χωρίς να
τον επιβαρύνει με περιττή ποσότητα λίπους. Το σχήμα της τροφής πρέπει να την κάνει πιο
εύπεπτη καθώς και να τεμαχίζεται ευκολότερα στο στόμα του σκύλου και να διαλύεται πιο
γρήγορα στο στομάχι του. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα στη διάθεση των ζώων ένα δοχείο με
φρέσκο και καθαρό νερό. Τα συστατικά που γράφονται στην συσκευασία είναι : Πρώτες Ύλες:
Δημητριακοί καρποί, Κρέας και παράγωγα κρέατος, εκχύλισμα φυτικών πρωτεϊνών, έλαια και
λίπη μίγμα βιταμινών ιχνοστοιχείων και αμινοξέων. Χημική Σύσταση: Υγρασία 10%, Ολικές
αζωτούχες ουσίες 23%, Ολικές λιπαρές ουσίες 8%, Ινώδεις ουσίες 2%,Ολική τέφρα 7,5%.
Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής): Βιταμίνη Α( Ε 672) 10.000IU, Βιταμίνη D3 (671) 700IU,
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφενόλη) 75mg, Χαλκός από Θειικό χαλκό 5mg.
Ο σάκος γατοτροφής έχει βάρος 20 kg και τα συστατικά που γράφονται στη συσκευασία είναι:
Συστατικά Δημητριακά, κρέας και υποπροϊόντα του, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, φυτικά
υποπροϊόντα, έλαια και λίπη, μεταλλικά άλατα, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά (καν.ΕΟΚ).
Πρόσθετα ανά κιλό προϊόντος βιταμίνη Α (U.I. 11.55) βιταμίνη D3 (U.I 700), βιταμίνη E ( άλφα

1.
2.
3.

4.
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Δήμος Θήρας
Δνση Περιβάλλοντος
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– τοκοφερόλη) (mg 15), Χαλκός ( θειικός χαλκός πεντα – υδρικός) ( mg7). Περιεκτικότητα
υγρασίας 10,0% πρωτεΐνη 29,0%, λίπος 8%,φυτικές ίνες 3,0% και τέφρα 8,0%.
ΘΗΡΑ, 31-07-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙNETAI

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

Δήμος Θήρας
Δνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Πρασίνου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ζωoτροφών για χρονικό διάστημα δύο ετών από την
υπογραφή της σύμβασης για την σίτιση των Ιπποειδών στο σανατόριο του Καρτεράδου καθώς και την
σίτιση των αδέσποτων ζώων .
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) περί δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών.
2. του άρθρου 66 και την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).
3. του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 και την
περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203
του Ν.4555/2018,Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα
τα άρθρα 65 και 72 του ιδίου νόμου.
5. του εδαφίου 2 της παρ.9 και την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα.
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που
καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 4ο – Εγγύηση συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή τραπέζης ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό ίση με το 2% της συνολικής αξίας της προμήθειας άνευ ΦΠΑ ήτοι 1.200€.
Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την
ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 6ο - Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θήρας το
σχετικό συμφωνητικό που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται
με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας ή τουλάχιστον
τα εξής:
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
β. τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
δ. την τιμή,
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
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ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,
η. τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών,
θ. τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
ι. την παραλαβή των υλικών.
ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,
Το συμφωνητικό καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την
οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο για το Δήμο Θήρας ή τα νομίμως
εξουσιοδοτηθέντα από αυτόν πρόσωπα.
Άρθρο 7ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και θα ισχύει είκοσι έξι (26) μήνες και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Άρθρο 8ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας (άρθρο 207 του Ν.4412/2016)
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 22, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
Άρθρο 9ο - Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση (άρθρο 213 του Ν.4412/2016).
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος ενώ υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστήθηκε μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) ημέρες
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή με την παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την
απορριφθείσα ποσότητα ο Δήμος Θήρας και τα ΝΠΔΔ μπορούν να προβούν στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν την
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αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 10ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα
έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα
βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 11ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρο 208 του
Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά,
καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του
διαγωνισμού. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (τιμολόγια).
Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για
την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή
είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά,
απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Άρθρο 13ο – Υποχρεώσεις Προμηθευτή.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει τους
κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους στη Νήσο Θήρα για τη φύλαξη των υπό προμήθεια ειδών έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχή και ομαλή τροφοδοσία σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων,
απεργίες μεταφορικών μέσων και λοιπών εκτάκτων γεγονότων. Η τροφοδοσία θα γίνεται ανά
δεκαπενθήμερο ή ανά μήνα.
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών από την έδρα της επιχείρησης του
προμηθευτή έως το Καταφύγιο Ιπποειδών και Αδέσποτων Σκύλων του Δήμου Θήρας θα επιβαρύνουν
τον ανάδοχο προμηθευτή.
ΘΗΡΑ 31/07/2019
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