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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016) 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
 

CPV: 34930000-5 Θαλάσσιος εξοπλισμός 

 
CPV : 39300000-5 «Ποικίλος εξοπλισμός» 

 

 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενα: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνική Περιγραφή ειδών προμήθειας 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
 
 
 

Σητεία 2020 
 

 

  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξοπλισμός για την ασφάλεια και 

οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και 

των ακτών κολύμβησης 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.600,40€ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 70-7135.002 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την οργάνωση ακτών 

κολύμβησης και την ασφάλεια των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σητείας για την κολυμβητική περίοδο 

2020.  

Συγκεκριμένα για την φετινή περίοδο βραβευθήκαν με ‘ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ’ (BLUE FLAG) για το έτος 2020  

για τις ακόλουθες ακτές του Δήμο Σητείας:  

α/α Ακτή Δημοτικής Ενότητα/Τοπική 

Κοινότητα 

1 Ανάληψη   Τ.Κ. Πεύκων 

2 Βάι/Φοινικόδασος   Δ.Ε. Ιτάνου 

3 Κάτω Ζάκρος Δ.Ε. Ιτάνου 

4 Κουρεμένος Δ.Ε. Ιτάνου 

5 Σητεία 1 / Γαλλικό   Δ.Ε. Σητείας 

6 Χιόνα Δ.Ε. Ιτάνου 

7 Λιμανάκι - Γούδουρα Δ.Ε Λεύκης 

 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το  υπ΄ αριθ. 2132/19/2020 του Λιμεναρχείου Σητείας  (β) σχετικό έγγραφο 

του λιμεναρχείου Σητείας σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Σητείας είναι υπεύθυνος φορέας διαχείρισης 

των πολυσύχναστων χώρων:  

1) του αιγιαλού από ανατολικά όρια της  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας μέχρι τοποθεσία 

Πετράς Σητείας (100 μέτρα από γέφυρα εκβολές ποταμού «ΠΑΝΤΕΛΗ») και 

2) του αιγιαλού ΒΑΙ Παλαικάστρου Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου.   

και σύμφωνα το Π.Δ.31/2018 (άρθρο 7), ο Δήμος υποχρεούνται να προσλάβει τους απαραίτητους 

 

  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξοπλισμός για την ασφάλεια και 

οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και 

των ακτών κολύμβησης 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.600,40€ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 70-7135.002 
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ναυαγοσώστες και τους παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου ο δήμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

όσον αφορά τον εξοπλισμό για την ασφάλεια και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και 

των ακτών κολύμβησης, καθίσταται απαραίτητη μεταξύ άλλων η προμήθεια των ακόλουθων 

ειδών, τα οποία υποδιαιρούνται στις ακόλουθες ομάδες:   

ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

1 

Πλαστικοί σημαντήρες για την οριοθέτηση της 

θάλασσάς και την ασφαλή κολύμβηση των 

λουομένων 

CPV: 34930000-5 

Θαλάσσιος εξοπλισμός 

 
2 Σχοινί θαλάσσης για την πόντιση των σημαντήρων 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

1 Πίνακας ανακοινώσεων διπλής όψης 

CPV : 39300000-5 

«Ποικίλος εξοπλισμός» 

 

2 
Ντουλάπι φύλαξης ναυαγοσωστικών 

εφοδίων και φαρμακείου 

3 
Στύλος για στήριξη ενημερωτικών 

πινακίδων  

 

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας το συνολικό κόστος υπολογίζεται στο ποσό των 

4,006.4 0 ( 00,017.3  ευρώ και  νυοχέ υοπ ςιεσώτσιπ όπα ίετσιπωτεμιτνα αθ ιακ )%42 ΑΠΦ  ώρυε 04,098

 :AK οτσ ανέμιρκεκγυσ ιακ 8102 ςυοτέ .κιο όμσιγολοπϋορπ νοτσ ίεφαργγε  

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 

70-7135.002 Εξοπλισμός για την ασφάλεια και οργάνωση των λουτρικών 

εγκαταστάσεων και των ακτών κολύμβησης 

 

Η ανάθεση παροχής της προμήθειας των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε από το ν. 

4605/19 (ΦΕΚ Α’ 52/1-4-2019). 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το  Ν. 4555/19-7-18 

(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) –«πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».   

  Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  
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Οι συμμετέχοντες μπορεί να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ειδών για τη μία ή και τις δύο ομάδες.  Η 

ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά αποκλειστικά βάσει της 

προσφερόμενης τιμής ανά ομάδα αντικειμένου . 

                                             

Σητεία       20/ 5 /2020 

 

 

 
 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α 

 Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Πλαστικός σημαντήρας  

Πλαστική σημαδούρα τύπου αχλάδι 

χρώματος πορτοκάλι ή κίτρινο 

διαμέτρου 250mm και μήκους 420mm 

κατάλληλη για σήμανση αγκυροβολίας  

2 Σχοινί θαλάσσης  

Σχοινί για σημαδούρες από 

πολυαιθυλένιο 

- Διάμετρος: 4mm 

- Φορτίο θραύσης: 100Kg / 221lb 

 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α Είδος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 Πίνακας 

ανακοινώσεων 

διπλής όψης 

 Διαστάσεις ταμπλό ανακοινώσεων: 1,10mX1,60m. και πάχους 2cm 

 Ξύλινη κορνίζα με πατούρες για την στήριξη των plexi glass  

 Δύο plexi glass για τις όψεις του πίνακα πάχους 3mm 

διαστάσεων. 

 ξύλινες  βάσεις στήριξης ύψους: 0,85m 

 Μεταλλικές, γαλβανισμένες υποδοχές για την στήριξη του πίνακα με 

βίδωμα σε τσιμεντένιο δάπεδο.  

 Υλικό κατασκευής πίνακα: Ξύλο ανθεκτικό στις συνθήκες 

παραλίας (κόντρα πλακέ θαλάσσης) 

 Βαφή: χρώμα σκούρο καφέ ανθεκτικό στις συνθήκες παραλίας  

 

2 Ντουλάπι φύλαξης 

ναυαγοσωστικών 

εφοδίων και 

φαρμακείου 

 Ντουλάπι διαστάσεων: 1,20mX1mX0,40m 

 Ύψος βάσεων στήριξης: 1m 

 plexi glass στη εμπρόσθια όψη του ντουλαπιού πάχους 3mm 

 Υλικό κατασκευής: Ξύλο ανθεκτικό στις συνθήκες παραλίας 

(κόντρα πλακέ θαλάσσης) 

 Βαφή: χρώμα σκούρο καφέ ανθεκτικό στις συνθήκες 

παραλίας  

 

  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξοπλισμός για την ασφάλεια και 

οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και 

των ακτών κολύμβησης 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.600,40€ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 70-7135.002 
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3 Στύλος για 

στήριξη 

ενημερωτικών  

Ξύλινος Στύλος ύψους 2m ορθογωνίου σχήματος και πάχους 3 

cm 

 
 
 
 

Σητεία       20/ 5 /2020 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α Είδος ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1 

Πίνακας 

ανακοινώσεων διπλής 

όψης 

Τεμάχιο 2 700 00,004.1  

2 

Ντουλάπι φύλαξης 

ναυαγοσωστικών 

εφοδίων και 

φαρμακείου 

Τεμάχιο 2 250 500,00 

3 

Στύλος για στήριξη 

ενημερωτικών 

πινακίδων 

Τεμάχιο         4 40 160 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΩΝ 
060.2 ,00 

 ΦΠΑ 24% 4,494 0 

 ΣΥΝΟΛΟ 4,455.2 0 

 
Σητεία      20 /     5    /2020 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  

 

  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξοπλισμός για την ασφάλεια και 

οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και 

των ακτών κολύμβησης 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.600,40€ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 70-7135.002 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
Πλαστικός 

σημαντήρας 
Τεμάχιο 250 5,00 052.1 ,00 

2 Σχοινί θαλάσσης Μέτρο 2.000 0,20 004 ,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ 056.1 ,00 

ΦΠΑ 24% 00,693  

ΣΥΝΟΛΟ 640.2 ,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την οργάνωση των ακτών 

κολύμβησης και την ασφάλεια των λουτρικών εγκαταστάσεων για την κολυμβητική περίοδο 2020, 

αρμοδιότητας του Δήμου Σητείας, και υποδιαιρείται  σε δύο διακριτές ομάδες ειδών:  

ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

1 

Πλαστικοί σημαντήρες για την οριοθέτηση της 

θάλασσάς και την ασφαλή κολύμβηση των 

λουομένων 

CPV: 34930000-5 

Θαλάσσιος εξοπλισμός 

 
2 Σχοινί θαλάσσης για την πόντιση των σημαντήρων 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

1 Πίνακας ανακοινώσεων διπλής όψης 

CPV : 39300000-5 

«Ποικίλος εξοπλισμός» 

 

2 
Ντουλάπι φύλαξης ναυαγοσωστικών 

εφοδίων και φαρμακείου 

3 
Στύλος για στήριξη ενημερωτικών 

πινακίδων  

 

Διαδικασία Ανάθεσης 

 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

 

  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξοπλισμός για την ασφάλεια και 

οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων και 

των ακτών κολύμβησης 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.600,40€ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΚΑ 70-7135.002 
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 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε από το ν. 

4605/19 (ΦΕΚ Α’ 52/1-4-2019). 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το  Ν. 4555/19-7-18 

(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) –«πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».   

  Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 Οι συμμετέχοντες μπορεί να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ειδών για τη μία ή και τις δύο 

ομάδες.  Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά 

αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά ομάδα αντικειμένου . 

 

Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα εκδοθεί απόφαση ανάθεσης η οποία θα κοινοποιηθεί στον προμηθευτή 

με ειδική πρόσκληση για την υπογραφή συμφωνητικού σε περίπτωση που η ανάθεση υπερβαίνει τις 

2.500,00ευρώ χωρίς το ΦΠΑ .  Ο χρόνος παράδοσης  των υλικών (συμβατικός χρόνος) ορίζεται το χρονικό 

διάστημα του ενός μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στη έδρα του 

Δήμου Σητείας.    

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

1. Η αμοιβή του προμηθευτεί θα καθοριστεί σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.   

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της 

προμήθειας.  

3. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στην έδρα του Δήμου Σητείας 

 

Χρηματοδότηση δαπάνης  

H κάλυψη της παρούσας δαπάνης θα γινεί σε βάρος του ΚΑ  

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 

70-7135.002 Εξοπλισμός για την ασφάλεια και οργάνωση των 

λουτρικών εγκαταστάσεων και των ακτών 
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κολύμβησης 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας.  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο του Δήμου Σητείας, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.   

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου στις περιπτώσεις :  

2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε. 

Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

1.  η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Φορέα.  

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 

Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή  εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 

σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές,  που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 
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του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 

αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 

208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 

της κατ΄έφεση εξέτασης. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός του 

συμβατικού χρόνου.  

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 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. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Σητεία    20/ 5 /2020 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  

 


