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ΜΕΛΕΤΗ 
 

Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου) 
 

 

Προϋπολογισμός: 3.710,00 € 

Κ.Α.: 25-6633.002 

CPV: 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο)     

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Έκθεση  
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
4. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων  
 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτης 6 / 16 -3-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

                                                                                                   ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου) 
        Προϋπολογισμός: 3.710,00 € 
        Κ.Α: 25-6633.002 
        CPV: 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο)     

 
1. ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 

     
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Χλωρίου (Υποχλωριώδες Νάτριο) για τις ανάγκες της ύδρευσης του 
Δήμου Ξηρομέρου. 
Το προς προμήθεια  Χλώριο (Υποχλωριώδες Νάτριο) θα χρησιμοποιηθεί στις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια των 
Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων για την απολύμανση του πόσιμου ύδατος για την καταστροφή των παθογόνων 
μικροβίων (κολοβακτηρίδια, βακτηριοειδή, εντερόκοκκους κ.λ.π.) που πιθανών έχουν εισχωρήσει στο πόσιμο νερό. 
 
Θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές ΕΝ901 (Χημικά που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία νερού που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση: Υποχλωριώδες Νάτριο). 
 Να είναι οπτικά καθαρό από ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια.  
 Θα πρέπει να είναι περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 12% έως 14% ενεργού χλωρίου ανά λίτρο, Πυκνότητα: 

1,19-1,25 g/ml, pH=12-13, Περίσσεια NaOH: 10-14g/l 
 Τα παραπροϊόντα (Χλωρικό Νάτριο & Βρόμιο) της παραγωγικής διαδικασίας που δημιουργούνται κατά την 

αποθήκευσή του να μην υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις που τίθενται από τα Πρότυπα.  
 Επίσης η περιεκτικότητά του σε χημικές παραμέτρους να μην υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές που τίθενται από 

τα Πρότυπα . 
 Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται με πιστοποιητικό παραγωγής και το δελτίο αποστολής της. Θα συνοδεύεται 

επίσης από βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας για τις ανώτατες και τις κατώτερες τιμές και για τις 
περιεκτικότητες του προσφερόμενου προϊόντος 

 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται: 
1. Από βεβαίωση του παραγωγού του προϊόντος περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με 

το πρότυπο ΕΝ 901 . 
2. Από δελτίο δεδομένων ασφάλειας του προσφερόμενου είδους (MSDS) 
3. Από πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του παραγωγού 

του προϊόντος και του υποψήφιου αναδόχου της προμήθειας  
4. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την χρήση για την 

οποία  προορίζεται, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο προσφοράς. 
 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη προκύπτουν από παλαιότερες ανάγκες και από τα στοιχεία 
του λογιστηρίου που αφορούν στις προμηθευόμενες ποσότητες προηγούμενων χρόνων. Οι ποσότητες της 
τρέχουσας μελέτης διαμορφώθηκαν αναλόγως βάση της ενημέρωσης από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποχρεωτικών δαπανών και ύψους πιστώσεων που 
δύναται να διατεθούν τη στιγμή της σύνταξης της μελέτης δεδομένου ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δεν έχει εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. Αν οι ποσότητες αυτές δεν επαρκέσουν μέχρι 31.12.2021, και μετά την ψήφιση του 
προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ξηρομέρου, δύναται να συνταχθεί συμπληρωματική μελέτη του ίδιου 
αντικειμένου που θα διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών του τρέχοντος έτους 2021. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αντλούμενες ποσότητες σε όλο το Δήμο Ξηρομέρου υπολογίζονται ετησίως 
μεγαλύτερες από 1.500.000 m3, συμπεριλαμβανομένων και των διαρροών στα παλαιά δίκτυα ύδρευσης του Δήμου 
(ο υπολογισμός βασίζεται στην απογραφή του πληθυσμού του Δήμου Ξηρομέρου και με ημερήσια κατανάλωση 
ανά κάτοικο στα 300lt). Η απολύμανση του νερού σε κανονικές συνθήκες  απαιτεί  0,7-1,0 mg/l χλωρίου στη 
δεξαμενή, ώστε στα άκρα δικτύου να ανιχνεύεται υπόλειμμα τουλάχιστον 0,2 mg/l. Σε ενδεχόμενη ανάγκη, όπως 
υπερχλωρίωση ή απολύμανση έργου, οι ποσότητες που απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερες (50-200 mg/l). 
Παίρνοντας, ως ελάχιστη παραδοχή την απαίτηση 1 mg ενεργού χλωρίου ανά 1 lit αντλούμενου νερού, προκύπτει 
ότι για κάθε m3 νερού χρειαζόμαστε 0.001kgr ενεργού χλωρίου δηλ. για αντλούμενη ποσότητα νερού 1.500.000 
m3 νερού απαιτούνται 1.500kgr ενεργού χλωρίου. Αφού η περιεκτικότητα του υποχλωριώδες νατρίου είναι 12%-



14% σε ενεργό χλώριο, προκύπτει ότι κάθε χρόνο απαιτούνται περίπου 12.500kgr υποχλωριώδους νατρίου για την 
τακτική απολύμανση του πόσιμου νερού. Στην ποσότητα αυτή προστίθενται και οι ανάγκες για υπερχλωριώσεις 
των δικτύων ύδρευσης, οι αυξημένες συγκεντρώσεις που απαιτούνται στο υπολειμματικό χλώριο λόγω των μέτρων 
κατά της πανδημίας του covid-19, οπότε η ενδεικτική προϋπολογισθείσα ποσότητα των 10.000 λίτρων δεν θα 
επαρκέσει κατά την διάρκεια του έτους και αναμένεται να συνταχθεί συμπληρωματική μελέτη για την κάλυψη των 
αναγκών του έτους 2021. 
Η παράδοση του χημικού υλικού θα γίνεται τμηματικά, αναλόγως της ανάγκης του Δήμου, εντός 5 ημερών από την 
παραγγελία και θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή, σε κατάλληλα αποθηκευτικά δοχεία 
(δεξαμενές των 1000 Λίτρων) και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.710,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και  θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-
6633.002 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (Χλωρίου)» του προϋπολογισμού του Δήμου.  
          
              Αστακός:  16 / 3 / 2021    
        Ο Συντάξας                                   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                  Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                      Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 
                                                                                                         
 
 
  Μακρής Ιωάννης                     Ραλάτου Ζαχαρούλα     
  Π.Ε. 9 Γεωπόνων                         Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 
   



 
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτη 6 /16 -3-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

                                                                                                   ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου) 
                                                                                      
        Προϋπολογισμός: 3.710,00 € 
        Κ.Α.: 25-6633.002. 
        CPV: 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο)     
 
 
 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υποχλωριώδες Νάτριο Λίτρα 10.000 0,35 € 3.500,00 

Σύνολο 3.500,00 

Φ.Π.Α. (6%) 210,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 3.710,00 

      
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός βασίστηκε στην ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποχρεωτικών δαπανών και ύψους πιστώσεων που δύναται να 

διατεθούν δεδομένου ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

 

 

       Αστακός:  16 / 3 / 2021    
        Ο Συντάξας                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                 Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                     Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 
                                                                                                         
 
 
  Μακρής Ιωάννης             Ραλάτου Ζαχαρούλα     
  Π.Ε. 9 Γεωπόνων       Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:     

ΕΔΡΑ:   

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ.:   

Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

FAX:   

E-MAIL:   

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υποχλωριώδες Νάτριο Λίτρα 10.000   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. (6%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)  

 

 

__________________________ 

Τόπος/ημερομηνία 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Υπογραφή –Σφραγίδα) 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτη   6/ 16 -3-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

                                                                                                   ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου) 
                                                                                      
        Προϋπολογισμός: 3.710,00€ 
        Κ.Α: 25-6633.002 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Χημικού Υλικού (Χλωρίου) για τις ανάγκες της απολύμανσης του πόσιμου 
ύδατος του Δήμου Ξηρομέρου. 
 
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. 
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  Χημικού Υλικού (Χλωρίου)» 

 
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.  
  
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 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 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 8ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες τουλάχιστον από την υποβολή τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 9ο: Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31.12.2021 ή έως εξαντλήσεως της ποσότητας και 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  11ο : Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία, τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 12ο : Παράδοση και Παραλαβή Υλικών 
Η παράδοση των προς προμήθεια  υλικών θα γίνεται, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου γραφείου, τμηματικά 
ή ολικά κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της, 
χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόμενα στη σύμβαση και  στο Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 14ο : Τρόπος Πληρωμής 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) αφού παραληφθούν άμεσα οι 
αντίστοιχες ποσότητες της προμήθειας  και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά. 
Η πληρωμή θα γίνει µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την παραλαβή της προμήθειας, 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. 
 
       Αστακός:  16 / 3 / 2021    
        Ο Συντάξας                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                 Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                     Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 
                                                                                                         
 
 
  Μακρής Ιωάννης             Ραλάτου Ζαχαρούλα     
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