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ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           :    59.275,00   €     

Φ.Π.Α.                                       :    13.633,25   €     

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ               :   72.908,25   €     
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                    
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ειδών Υγειονοµικού υλικού  για 
τις ανάγκες  του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου.  
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε βάση πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ Υπουργική Απόφαση 
11389/1989) και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 209 παρ. 9 (Νέος ∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας)  
Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι επώνυµα, άριστης ποιότητας από αυτά που 
κυκλοφορούν στο εµπόριο ,σύµφωνα µε τις αγρονοµικές διατάξεις και θα πληρούν τις 
εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. 
Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, κατά την 
εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει 
µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών, τις υπό προµήθεια ποσότητες. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν 
υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. 
Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα 
από την παραλαβή των υλικών. 
Κριτήριο επιλογής είναι µόνο η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την  
επιθυµία της υπηρεσίας ολικά ή τµηµατικά. Στην περίπτωση των τµηµατικών 
παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άµεσα µετά από την ειδοποίηση και την 
διέλευση εύλογης προθεσµίας σε χώρο που επιθυµεί η υπηρεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προµήθειας αµέσως µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα έτος ή 
µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση 
νέου διαγωνισµού για το 2016.                          .  
 Τα Νοµικό  Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει  µονοµερώς τη σύµβαση 
έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και µέχρι την 
ανάδειξη νέου µειοδότη για το επόµενο έτος. 
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρηθούν 
καθυστερήσεις στην παράδοσή τους το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να 
διαλύσει  τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή.   
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραµµένη στα Ελληνικά και να είναι 
καθαρογραµµένη, να µην έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις, σε 
αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του νόµιµους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η δηµοπρατούσα αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο του φακέλου 
προσφοράς, ούτε και για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτού. 
Μετά την παράδοση των υλικών στην αρµόδια επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής θα υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής. 
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Οι πληρωµές θα γίνονται µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος. Για τις 
διοικητικές προσφυγές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε: 
-Την υπ΄αριθ. 11389/ΦΕΚ185 Β΄/23-3-1993 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΕΚΠΟΤΑ» 
-Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
-Το Ν. 3852/10/ΦΕΚ 87 

Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των72.908,25€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη για το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, ανέρχεται στο 
ποσό των 25.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ,και  βαρύνει  τον κωδικό 10.6635  
του προϋπολογισµού  του οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης και έως 31/12/2015.  Και  το ποσό των   47.908,25€ , όπου 
και θα προβλεφτεί η απαιτούµενη δαπάνη στον προϋπολογισµό για το οικονοµικό 
έτος 2016.                          . 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές.   
     
 
                                                                                            Αργοστόλι  06/06/2015 
          Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                Ο Συντάξας                

               Παγουλάτος Κωνσταντίνος  
   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  
 

 
 

   
 

3  . ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 42.000 0,88 36.960,00 
2  ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ  ΤΕΜ. 29.000 0,55 15.950,00 
3 ΣΑΜΠΟΥΑΝ  2 LITR ΤΕΜ. 250 5,17 1.292,50 
4 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 

2LITR 
ΤΕΜ. 250 5,17 1.292,50 

5 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ. 1.500 1,80 2.700,00 
6 ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΠΑΚΕΤ/5ΤΕΜ 

ΤΕΜ 300 2,75 825,00 

7  ΑΦΡΟΣ 
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ 100 2,55 255,00 

      
    Άθροισµα 

δαπάνης  
59.275,00 

    ΦΠΑ 23% 13.633,25 
    Απαιτούµενη 

Πίστωση 
72.908,25 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                    
 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο προµήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά  την προµήθεια ειδών Υγειονοµικού υλικού   του Νοµικού 
Προσώπου,  ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό όπως ορίζεται  στην 
υπ΄αριθ. 11389/1993 Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Νόµου 3463/2006 άρθρο 209 παρ. 9 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο - Συµβατικά στοιχεία 
 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η διακήρυξη της προµήθειας 

β. Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

στ. Η Σύµβαση µεταξύ αναδόχου και φορέα υλοποίησης της προµήθειας  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ΠΡΟΧΕΙΡΟ   
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κλειστές προσφορές, για την προµήθεια ειδών Υγειονοµικού 
υλικού   για τις ανάγκες  του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµο  Κεφαλονιάς µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 
ειδών ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα  µελέτη. Προσφορά η οποία θα 
δίδεται για ορισµένα από τα είδη ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας 
εκάστου είδους, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Σύµβαση 
Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος ο µειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύµβαση µε τον φορέα  υλοποίησης της 
προµήθειας, για την προµήθεια του  οποίου ανακηρύχθηκε ανάδοχος.  Σύµφωνα µε το 
νόµο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µεγαλύτερο των 
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δέκα ( 10 ) ηµερών, για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 
6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης 
της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% στον 
προϋπολογισµό της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόµενη 
έκπτωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160Α/08-08-2014). 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93) 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό 
προµήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 
του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης  
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Πληµµελής ποιότητα 
Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη  
είναι αρίστης ποιότητας, και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 
την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος Κεφαλονιάς  για το Νοµικό του Πρόσωπο. 
Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει άµεσα, ύστερα από αίτηση 
του φορέα κάθε ποσότητα που προµήθευσε και διαπιστώθηκε µη σύµφωνο µε τους 
προβλεπόµενους όρους. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων 
ειδών  και αποστολής στον  αναθέτοντα φορέα των νέων σε αντικατάσταση των 
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
. 
ΑΡΘΡΟ 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Πληρωµή 
Η εξόφληση των προσκοµιζόµενου τιµολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής 
έγκρισης από την επιτροπή παραλαβής του Νοµικού  Προσώπου , αφού ελέγξει την 
ποιότητα και ποσότητα των παραλαµβανόµενων ειδών. Η πληρωµή του κάθε 
προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας και 
µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του 
τιµολογίου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την 
απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόµενα είδη από άλλα που πληρούν 
τις προδιαγραφές της µελέτης µέσα σε οριζόµενη από την επιτροπή προθεσµία, το 
Νοµικό Πρόσωπο, δικαιούται να ακολουθήσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο 
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αντίστοιχο άρθρο της ∆ιακήρυξης, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 
συµφέροντα αυτού τρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – Τόπος παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 
Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του 
προµηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία  
του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου.  
 
Άρθρο 13ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 
 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή, µε απόφαση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου,  ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών  σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο  της παρούσας. 
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη 
του φορέα 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται 
σ΄αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
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               Παγουλάτος Κωνσταντίνος  
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