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………………… ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η / 03.07.2018
Απόφαση 18η

Στου Παπάγου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. σήμερα
03.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30μμ, συνήλθε η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Παραβρέθηκαν τα μέλη του ΔΣ:
Τράκας Μιχαήλ, Παπανδρέου Ανδρέας, , Αγορίτσας Δημήτριος, Πάλλη Μαγδαληνή,
Σχιστού Ιφιγένεια, Θωμόπουλος Ευάγγελος, Παραδέλλη Ισμήνη και Κόκκοτα Ευτυχία.
Απουσίαζαν (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα):
Μπουζαμπαλίδης Ιωάννης, Κηπουρός Κωνσταντίνος, Πέππας Ελευθέριος
Θέμα: Έγκριση μελέτης για την προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους οι οποίοι
απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του άρθρου 5 παρ.11 οι
σχολικές επιτροπές της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται της υποχρέωσης
εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ» και ο
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έλεγχος και η απόδοση των κάθε είδους εσόδων –εξόδων των οργάνων αυτών
γίνονται κατ’ απόκλιση των διατάξεων του «Δ.Κ.Κ Π.Δ. 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1-3-85)
Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου"
Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 3852/10 «περί συγχώνευσης των σχολικών
επιτροπών σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και ένα για σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας»
Το άρθρο 3 της απόφασης 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β) του Υπουργείου Εσωτερικών
«Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση 1940/19-012018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018)
Την με αριθμ. 53361 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΤΤ/36586 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1323/Β/30.07.2007) και με
την υπ’ αριθμ. 31119 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 990/28.05.2008) «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
53361 Κ.Υ.Α. σχετικά με την Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής», στις οποίες αναφέρεται ότι κάθε άτομο
δικαιούται ποσότητα φρέσκου γάλακτος ένα (1) λίτρο την ημέρα ή ίση ποσότητα σε
μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται
στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 Κ.Υ.Α. (1503 Β΄), και
ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση»
Το υπ΄ αριθ.4632/16.02.2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών «Χορήγηση Μέσων
Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων»
Την υπ΄ αριθ. 1/18-6-2018 μελέτη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την προμήθεια γάλακτος, σε
δικαιούχους οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τον
καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού
Το πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 18REQ003327820 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
2.420,00 €+ 314,60 €ΦΠΑ

Εισηγείται
Την έγκριση μελέτης για την προμήθεια γάλακτος στα πλαίσια των ΜΑΠ σε δικαιούχους οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/18-6-2018 μελέτη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Αριθμός Μελέτης: 1
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ΜΕΛΕΤΗ:«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι οποίοι
απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στις σχολικές
μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού»

Προϋπολογισμός δαπάνης:

2.420,00 €

ΦΠΑ 13 % :

314,60 €

ΣΥΝΟΛΟ :

2.734,60 €

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αριθμός Μελέτης: 1

«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κώδικας: 15669
Πληροφορίες: Τράκας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213.2027.157

ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.

ΑΔΑ: 6ΟΙΞΟΕ4Ψ-ΧΑΞ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με
αριθμό 1 για την προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους (καθαρίστριες σχολικών
μονάδων) που απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου σαν πρόσθετη παροχή σε είδος (για το χρονικό
διάστημα Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2020 περίπου) σύμφωνα με:

1. Την με αριθμ. 53361 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006)«Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής»,όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΤΤ/36586 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1323/Β/30.07.2007)και με
την υπ’ αριθμ. 31119 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 990/28.05.2008)«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
53361 Κ.Υ.Α. σχετικά με την Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
των Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής», στις οποίες αναφέρεται ότι κάθε
άτομο δικαιούται ποσότητα φρέσκου γάλακτος ένα (1) λίτρο την ημέρα ή ίση
ποσότητα σε μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ,
2. τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Β/31.07.2017) «οι
εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι
μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που
απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 Κ.Υ.Α.
(ΦEK 1503B΄) όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση» και
3. το με αριθμ. 4632/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) έγγραφο του Υπουργού
Εσωτερικών «Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών
μονάδων».
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος:
Πλήρες, 3,5 % λιπαρά, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του ενός (1)
λίτρου για τις ανάγκες των δικαιούχων που απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου
χρόνου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.
Η εν λόγω προμήθεια πρέπει να συμπεριληφθεί , σύμφωνα με το Ν.4111/2013, στον
ενιαίο διαγωνισμό του Δήμου για τρόφιμα και γάλα.

Η προϋπολογισμένη ποσότητα του γάλακτος έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τον
αριθμό των δικαιούχων που απασχολούνται με Σύμβαση .Έργου Ορισμένου Χρόνου στις
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30
Ιουνίου (10 μήνες). Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες
είναι κλειστές, δεν θα χορηγούνται γάλατα.

ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ
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11 καθαριστές με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου Χ 10 Μήνες Χ 22 Lt
Μηνιαίως

2.420 Lt

Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, στεγάζεται στο Δημαρχιακό
κτίριο στην οδό Αναστάσεως 90, στου Παπάγου. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να κάνει την
παράδοση σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο στον χώρο του Δημαρχείου και σε ψυγείο που θα
έχει παραχωρήσει ο ίδιος για την τοποθέτηση και συντήρηση του προϊόντος από όπου θα
προμηθεύονται οι δικαιούχοι το γάλα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την Σχολική
Επιτροπή Δ.Ε.
Σε περίπτωση μεταβολής του προσωπικού, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης δεν είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει το συμβατικό ποσό της Σύμβασης και τις
συμβατικές ποσότητες γάλατος.
Η εν λόγω προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :
α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
γ. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια του γάλακτος στους
δικαιούχους ανέρχεται στο ποσό των 2.420€, πλέον 13% Φ.Π.Α 314,60,00€ ήτοι συνολικά
2.734,60€.
Για το έτος 2019 αναλογούν 1.093,84 € και για το έτος 2020 αναλογούν 1.640,76€.
Η δαπάνη της προμήθειάς θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με δέσμευση του ποσού από τον λογαριασμό που τηρεί.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Τράκας Μιχαήλ

ΑΔΑ: 6ΟΙΞΟΕ4Ψ-ΧΑΞ

Αριθμός Μελέτης: 1

«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κώδικας: 15669
Πληροφορίες: Τράκας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213.2027.157

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ

Γάλα φρέσκο σε
συσκευασία του ενός (1)
λίτρου.

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε
λίτρα

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.420

1,00€

2.420€

CPV : 15511000-3 ΓΑΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ
2.420,00€
Φ.Π.Α 13% 314,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.734,60€

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Τράκας Μιχαήλ

ΑΔΑ: 6ΟΙΞΟΕ4Ψ-ΧΑΞ

Αριθμός Μελέτης: 1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κώδικας: 15669
Πληροφορίες: Τράκας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213.2027.157

«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό
με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
γ. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
δ. Η διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Άρθρο 3
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά των την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης (παρ. 2 &3 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με το
άρθρο 316 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
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Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν4412/2016 και εφαρμόζονται τα
άρθρα 200 έως 220 και 335 έως 338 του Ν4412/2016 και του άρθρου 316 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 5
Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο (1) μετά την υπογραφή
του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούνται να κάνει την παράδοση σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο στον
χώρο του Δημαρχείου στην οδό Αναστάσεως 90 στου Παπάγου και σε ψυγείο που θα έχει
παραχωρήσει ο ίδιος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και σύμφωνα με το άρθρο
206 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης του υλικού μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.
4412/2016.
Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση του υλικού καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του άρθρου 207 του Ν.4412/2016
Άρθρο 6
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραλαβή
των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της Σχολικής Επιτροπής.
Αν η κατά την παραλαβή υπάρχουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης και διατυπωθεί
αιτιολογημένα τη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής για το ζήτημα, αν το υλικό είναι κατάλληλο
ή όχι για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016
και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του άρθρου 208 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 7
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο (άρθρο 209 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και
με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 &
6 του Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 9
Ποινικές ρήτρες
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Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν4412/2016.
Άρθρο 10
Απόρριψη παραδοτέου -Αντικατάσταση – Έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν4412/2016.
Άρθρο 11
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η
διαφορά θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των
ειδών.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 12
Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. με αποζημίωση για
ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των
μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι
ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα
ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά .
Άρθρο 14
Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο
για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και
την επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού για την καλύτερη αξιολόγηση των
προσφορών.
Άρθρο 15
Αξιολόγηση προσφορών
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Για την επιλογή της καλύτερης οικονομικής προσφοράς γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και με πλήρη δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην
διακήρυξη.
Άρθρο 16
Τρόπος εκτέλεσης
Στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 του Ν.
4412/2016. Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες ων
Υπηρεσιών, κατόπιν εντολής, σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο στον χώρο του Δημαρχείου στην
οδό Περικλέους 55 στο Χολαργό.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου Χολαργού

Τράκας Μιχαήλ

Έπειτα από διαλογικές συζητήσεις,
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Την έγκριση μελέτης για την προμήθεια γάλακτος στα πλαίσια των ΜΑΠ σε δικαιούχους οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/18-6-2018 μελέτη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Αριθμός Μελέτης: 1
ΜΕΛΕΤΗ:«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι οποίοι
απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στις σχολικές
μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού»

Προϋπολογισμός δαπάνης:

2.420,00 €

ΦΠΑ 13 % :

314,60 €

ΣΥΝΟΛΟ :

2.734,60 €
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
4. ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αριθμός Μελέτης: 1

«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κώδικας: 15669
Πληροφορίες: Τράκας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213.2027.157

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με
αριθμό 1 για την προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους (καθαρίστριες σχολικών
μονάδων) που απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου σαν πρόσθετη παροχή σε είδος (για το χρονικό
διάστημα Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2020 περίπου) σύμφωνα με:

4. Την με αριθμ. 53361 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Β/11.10.2006)«Παροχή μέσων ατομικής
. προληπτικής ιατρικής»,όπως
προστασίας σε υπαλλήλους ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ
των Ο.Τ.Α και μέτρα
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΤΤ/36586 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1323/Β/30.07.2007)και με
την υπ’ αριθμ. 31119 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 990/28.05.2008)«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
53361 Κ.Υ.Α. σχετικά με την Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
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των Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής», στις οποίες αναφέρεται ότι κάθε
άτομο δικαιούται ποσότητα φρέσκου γάλακτος ένα (1) λίτρο την ημέρα ή ίση
ποσότητα σε μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ,
5. τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Β/31.07.2017) «οι
εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι
μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που
απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 Κ.Υ.Α.
(ΦEK 1503B΄) όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση» και
6. το με αριθμ. 4632/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) έγγραφο του Υπουργού
Εσωτερικών «Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών
μονάδων».
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος:
Πλήρες, 3,5 % λιπαρά, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του ενός (1)
λίτρου για τις ανάγκες των δικαιούχων που απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου
χρόνου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.
Η εν λόγω προμήθεια πρέπει να συμπεριληφθεί , σύμφωνα με το Ν.4111/2013, στον
ενιαίο διαγωνισμό του Δήμου για τρόφιμα και γάλα.

Η προϋπολογισμένη ποσότητα του γάλακτος έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τον
αριθμό των δικαιούχων που απασχολούνται με Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου στις
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30
Ιουνίου (10 μήνες). Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες
είναι κλειστές, δεν θα χορηγούνται γάλατα.
11 καθαριστές με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου Χ 10 Μήνες Χ 22 Lt
Μηνιαίως

2.420 Lt

Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, στεγάζεται στο Δημαρχιακό
κτίριο στην οδό Αναστάσεως 90, στου Παπάγου. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να κάνει την
παράδοση σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο στον χώρο του Δημαρχείου και σε ψυγείο που θα
έχει παραχωρήσει ο ίδιος για την τοποθέτηση και συντήρηση του προϊόντος από όπου θα
προμηθεύονται οι δικαιούχοι το γάλα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την Σχολική
Επιτροπή Δ.Ε.
Σε περίπτωση μεταβολής του προσωπικού, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης δεν είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει το συμβατικό ποσό της Σύμβασης και τις
συμβατικές ποσότητες γάλατος.
Η εν λόγω προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :
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α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
γ. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια του γάλακτος στους
δικαιούχους ανέρχεται στο ποσό των 2.420€, πλέον 13% Φ.Π.Α 314,60,00€ ήτοι συνολικά
2.734,60€.
Για το έτος 2019 αναλογούν 1.093,84 € και για το έτος 2020 αναλογούν 1.640,76€.
Η δαπάνη της προμήθειάς θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με δέσμευση του ποσού από τον λογαριασμό που τηρεί.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Τράκας Μιχαήλ
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Αριθμός Μελέτης: 1

«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κώδικας: 15669
Πληροφορίες: Τράκας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213.2027.157

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ

Γάλα φρέσκο σε
συσκευασία του ενός (1)
λίτρου.

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε
λίτρα

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.420

1,00€

2.420€

CPV : 15511000-3 ΓΑΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ
2.420,00€
Φ.Π.Α 13% 314,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.734,60€

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Τράκας Μιχαήλ
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Αριθμός Μελέτης: 1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κώδικας: 15669
Πληροφορίες: Τράκας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213.2027.157

«Προμήθεια γάλακτος σε δικαιούχους, οι
οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου, στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό
με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
γ. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
δ. Η διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Άρθρο 3
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά των την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης (παρ. 2 &3 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με το
άρθρο 316 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
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Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν4412/2016 και εφαρμόζονται τα
άρθρα 200 έως 220 και 335 έως 338 του Ν4412/2016 και του άρθρου 316 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 5
Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο (1) μετά την υπογραφή
του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούνται να κάνει την παράδοση σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο στον
χώρο του Δημαρχείου στην οδό Αναστάσεως 90 στου Παπάγου και σε ψυγείο που θα έχει
παραχωρήσει ο ίδιος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και σύμφωνα με το άρθρο
206 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης του υλικού μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.
4412/2016.
Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση του υλικού καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του άρθρου 207 του Ν.4412/2016
Άρθρο 6
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραλαβή
των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της Σχολικής Επιτροπής.
Αν η κατά την παραλαβή υπάρχουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης και διατυπωθεί
αιτιολογημένα τη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής για το ζήτημα, αν το υλικό είναι κατάλληλο
ή όχι για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016
και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του άρθρου 208 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 7
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο (άρθρο 209 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και
με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 &
6 του Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 9
Ποινικές ρήτρες
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Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν4412/2016.
Άρθρο 10
Απόρριψη παραδοτέου -Αντικατάσταση – Έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν4412/2016.
Άρθρο 11
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η
διαφορά θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των
ειδών.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 12
Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. με αποζημίωση για
ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των
μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι
ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα
ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά .
Άρθρο 14
Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο
για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και
την επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού για την καλύτερη αξιολόγηση των
προσφορών.
Άρθρο 15
Αξιολόγηση προσφορών
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Για την επιλογή της καλύτερης οικονομικής προσφοράς γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και με πλήρη δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην
διακήρυξη.
Άρθρο 16
Τρόπος εκτέλεσης
Στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 του Ν.
4412/2016. Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες ων
Υπηρεσιών, κατόπιν εντολής, σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο στον χώρο του Δημαρχείου στην
οδό Περικλέους 55 στο Χολαργό.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου Χολαργού

Τράκας Μιχαήλ

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Απόφαση υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος

Τράκας Μιχαήλ

Η Αντιπρόεδρος

Πάλλη Μαγδαληνή

Η Γραμματέας

Παραδέλλη Ισμήνη

Τα μέλη:
Αγορίτσας Δημήτριος, Παπανδρέου Ανδρέας, Σχιστού Ιφιγένεια, Κόκκοτα Ευτυχία,
Θωμόπουλος Ευάγγελος.

