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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                  
 
  
Αριθμ. Μελέτης:   30 / 2020 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ» 

 
 
 
 
Προϋπολογισμός: 4.981,82 € 
Κ.Α: 30-7134.001 
CPV: 32441300-9 (Σύστημα τηλεματικής) 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική Έκθεση  
2. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                             
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Αρ. μελέτης: 30/2020                     
Τίτλος: Προμήθεια Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου 
Προϋπολογισμός:  4.981,82€ 
Κ.Α: 30-7134.001 
CPV: 32441300-9 (Σύστημα τηλεματικής) 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Αντικείμενο της μελέτης είναι  η Προμήθεια Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης 

Οχημάτων Δήμου με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την καλύτερη αξιοποίηση 
του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου και τη μείωση του κόστους των καυσίμων των οχημάτων 
και συνολικά του κόστους λειτουργίας τους (κόστος συντήρησης, βλάβες-ατυχήματα, υπερωρίες). Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά σε 4.981,82€, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Ξηρομέρου  με  Κ.Α. 30-7134.001. 

 
 Η εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής και Διαχείρισης στα οχήματα του Δήμου 

Ξηρομέρου:  
 θα αποτελεί μια πλήρη λύση για την παρακολούθηση του στόλου και τον έλεγχο της ακριβούς 

θέσης τους (διεύθυνση, προσανατολισμός κίνησης), της κατάστασης τους (σε κίνηση/ στάση, 
πόρτα ανοιχτή/κλειστή κ.α.) καθώς και άλλων παραμέτρων, όπως ταχύτητα κίνησης, επιτάχυνση, 
στάθμη καυσίμων κ.α.  

 Θα παρέχει δυνατότητα ενημέρωσης όταν το όχημα εισέλθει/ εξέλθει από τα όρια μιας 
γεωγραφικής περιοχής.  

 Θα παράγονται στατιστικά για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των δρομολογίων και της 
χρήσης των οχημάτων.  

 Θα παράγονται αναφορές παραγωγικότητας.  
 Η αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεματικής και Διαχείρισης επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση 
πόρων και αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της αποτελεσματικής και 
οικονομικής οργάνωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του στόλου του Δήμου. 
 
Δομή συστήματος  
Το σύστημα Τηλεματικής και Διαχείρισης θα αποτελείται από τις παρακάτω συνιστώσες:  
- Τερματικές συσκευές (Terminal Devices) επί οχήματος για τον εντοπισμό της θέσης οχήματος.  
- Πλατφόρμα λογισμικού που θα αποτελείται από:  

o Λογισμικό επικοινωνίας με τις τερματικές συσκευές βασισμένο σε αρχιτεκτονική 
λογισμικού πελάτη-εξυπηρετητή (client – server) . Θα πρέπει να διαθέτει πρωτόκολλα 
διεπαφής (software interfaces), με τα οποία να μπορεί να επικοινωνεί με διάφορες 
βάσεις δεδομένων.  

o Βάση δεδομένων (Database Server) για την αποθήκευση του ιστορικού των θέσεων και 
των συμβάντων που θα αναφέρονται από τις συσκευές.  

 
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας  
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Η πλατφόρμα που θα προσφερθεί θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά:  
o Δυνατότητα για online παρακολούθηση για όλους τους τύπους οχημάτων όπως μικρότερα 

οχημάτων όπως μικρότερα οχήματα ή ημιφορτηγά που διαθέτουν θύρα OBD, σε χάρτες 
google map (κίνηση, στάσεις, ημερήσια δρομολόγια, πέρασμα σε απόσταση από σημείο 
ενδιαφέροντος). 

o Αναφορές οδηγικής συμπεριφοράς μέσω πινάκων βαθμολογίας οδηγών. 
o Δυνατότητα δημιουργίας σημείων ενδιαφέροντος λόγω συχνής επισκεψιμότητας π.χ. 

πελατολογίου. 
o Δυνατότητα αναπαράστασης της κίνησης μέχρι και 7 χρόνια πίσω. 
o Πλήρεις μηνιαίες αναφορές με την ημερήσια κίνηση, υπερβάσεις ταχύτητας, στάσεις σε 

στάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος λόγω συχνής επισκεψιμότητας π.χ. πελατολογίου. 
o Πλήρεις μηνιαίες αναφορές με την ημερήσια κίνηση, υπερβάσεις ταχύτητας, στάσεις σε 

σημεία ενδιαφέροντος, άσκοπες στάσεις. 
o Προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης των οχημάτων με δυνατότητα υπενθύμισης σε 

προκαθορισμένο χρόνο ή με βάση προκαθορισμένα χιλιόμετρα. 
o Ανίχνευση συγκρούσεων με αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση σύγκρουσης ή κάποιου 

ατυχήματος. 
o Ειδοποιήσεις με email, για υπερβάσεις ταχύτητας, κινήσεις εκτός τοπικών ορίων ή κίνησης 

εκτός χρονικών ορίων (τα όρια ορίζονται από το χρήστη). 
o Έλεγχος αν είναι ανοιχτή ή κλειστή η μηχανή του οχήματος. 
o Αυτόματη αποστολή email, όταν το όχημα κινείται εκτός προκαθορισμένων ορίων (geofence). 
o Είναι διαθέσιμοι και πρόσθετοι αισθητήρες για πληροφορίες όπως άνοιγμα πόρτας, 

θερμοκρασίας, ανάγνωση οδηγού. 
o Η πλατφόρμα του λογισμικού της υπηρεσίας τηλεματικής να είναι διαθέσιμη μέσω web 

portal  και να μπορεί να λειτουργήσει σε συσκευές iOS και Android. 
 
Διασυνδεσιμότητα / Συμβατότητα  
Η εφαρμογή που θα εγκατασταθεί υποστηρίζει διαλειτουργικότητα με όλο τον προς εγκατάσταση 
εξοπλισμό.  
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου έτους 2020 έχει εγγραφεί ο Κ.Α. 30-7134.001 με τίτλο 
«Προμήθεια Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου» και ποσό 5.000,00 €.  
Επισημαίνεται ότι θα είναι δυνατή η ανανέωση-παράταση της παροχής των υπηρεσιών για ένα 
επιπλέον έτος μετά την λήξη της σύμβασης του πρώτου έτους.  
Κωδικός CPV: 32441300-9 Σύστημα τηλεματικής  
 
 
 
 
ΑΣΤΑΚΟΣ,  9 / 11 /2020                                                ΑΣΤΑΚΟΣ, 9 / 11 / 2020                         
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
              ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                
 
 

 
  ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ        ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                    Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                             
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Αρ. μελέτης: 30/2020                     
Τίτλος: Προμήθεια Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου 
Προϋπολογισμός:  4.981,82€ 
Κ.Α: 30-7134.001 
CPV: 32441300-9 (Σύστημα τηλεματικής) 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 
Α/Α Περιγραφή  Διάρκεια 

σε μήνες 
Ποσότητα 
(Όχημα) 

Ενδεικτική 
Τιμή/όχημα/μήνα 

Ενδεικτική τιμή 
Σύνολο 

1 

  Εξοπλισμός Τηλεματικής 
 Εγκατάσταση του εξοπλισμού 
 Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας 
 Εκπαίδευση προσωπικού 

12 31 10,80 € 4.017,60 € 

Σύνολο: 4.017,60 

Φ.Π.Α. 24%: 964,22 

Σύνολο Προμήθειας: 4.981,82€ 

 
 
ΑΣΤΑΚΟΣ,  9 / 11 /2020                                                ΑΣΤΑΚΟΣ, 9 / 11 / 2020                         
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
            ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                
 
 

 
 ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ        ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                    Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προμήθεια Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    

ΕΔΡΑ:   

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ.:   

Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

FAX:   

E-MAIL:   

 
Α/Α Περιγραφή  Διάρκεια σε 

μήνες 
Ποσότητα 
(Όχημα) 

Ενδεικτική 
Τιμή/όχημα/μήνα 

Ενδεικτική τιμή 
Σύνολο 

1 

Εξοπλισμός Τηλεματικής, 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, 
δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, 

εκπαίδευση  

12 31   

Σύνολο:  

Φ.Π.Α. 24%:  

Σύνολο Προμήθειας:  

 
 

 
 
 
 

Ο Προμηθευτής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αρ. μελέτης: 30/2020                     
Τίτλος: Προμήθεια Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου 
Προϋπολογισμός:  4.981,82€ 
Κ.Α: 30-7134.001 
CPV: 32441300-9 (Σύστημα τηλεματικής) 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο 
 Αντικείμενο είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης 
στόλου οχημάτων Δήμου που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ξηρομέρου, 
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας 
ανέρχεται συνολικά στις 4.981,82€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%) και η σχετική πίστωση 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με Κ.Α. 30-7134.001. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις: 
 1.Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις του, καθώς και οι όροι 
της παρούσας Γ.Σ.Υ. και κάθε σχετική διάταξη που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής της 
διαδικασίας. 
 2.Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
3.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού. 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 
 
Άρθρο 4ο Δικαίωμα Συμμετοχής - Υποβολή Προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική 
Προσφορά  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που οι οποίοι έχουν το 
δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς  «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 
Προσφορά του ………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα) 
Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την «Προμήθεια Συστήματος 
Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου» 
 

 
Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:  

α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»   
β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

 
Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή 
Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά 
ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης. 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων  
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών 
προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος. 
 
    Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή απαραδέκτου, η οικονομική 
προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ειδών. 
 
Η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά είδος, όσο και 
του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα 
προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα 
προμήθεια. 

  
Άρθρο 5ο Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
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Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο εντός (20) ημερών από την παραλαβή του 
εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Άρθρο 6ο Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 7ο Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής λειτουργίας 
 Αναλόγως της επιλογής της διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας απαιτείται ή δεν απαιτείται 
η εγγύηση συμμετοχής και απαιτείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα πάντα 
με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 8ο Χρόνος ισχύος προσφορών -Χρόνος εγγύησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες τουλάχιστον από 
την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από 12 μήνες. 
 
Άρθρο 9ο Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν. 
4412/2016. 
   
Άρθρο 10ο Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 
 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,. 
 
Άρθρο 13ο Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση των προσφορών.  
 
Άρθρο 14ο Τρόπος Πληρωμής 
 Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 
σύμφωνα με την προσφορά του  και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα 
παραστατικά. 
 Η πληρωμή θα γίνετε µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, µε την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα 
παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ.22 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Άρθρο 15ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 
 
Άρθρο 16ο Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις.  
 2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, 
ο Δήμος Ξηρομέρου και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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