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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: Προµήθεια  Μελάνια / Τόνερ &  

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         Drum για τους εκτυπωτές/fax και  

∆ΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         φωτοτυπικά µηχανήµατα για  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               α) τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου και για 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ∆ΑΠΑΝΩΝ      β) τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών ∆ήµου Ηρακλείου                                          

 

ΤΜΗΜΑ: ∆ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                                                 

Ταχ. ∆/νση: Αµαξοστάσιο ∆ήµου Ηρακλείου                                                                                                                                                            

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης  Γεώργιος                                                                                                   

  Τηλ.: 2813409613                                                                       

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr            

                        

                        

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι: Προµήθεια  Μελάνια / Τόνερ & Drum για τους εκτυπωτές/fax και 

φωτοτυπικά  µηχανήµατα  για α) τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και για β) τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ).   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η προµήθεια των ειδών θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

διακήρυξη. 

Κριτήρια αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος, εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της µελέτης τα γραφόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις 

1. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και 

ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και άρθρου 23, και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις  

συναφών θεµάτων». 

3. Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B/2010) 

4. Τον εν ισχύ Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (∆ιαύγεια) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα ∆ηµοσίευσης) 

8. N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και τον Ν.4072/12 
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(ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση του N. 4013/11) 

9. Την Α.Π. 86/16-1-2012 Απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για την ένταξη της 

πράξης «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 2007-2013», µε κωδικό ΟΠΣ 

372764, ΣΑΕ πράξης 2012ΣΕ4558000 καθώς και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της 

εγκεκριµένης πράξης.   

10. Η εκτέλεση της προµήθειας των αναλωσίµων του Ξενώνα που διέπεται από την αριθµ. 302/8-6-2012 

Απόφαση Υλοποίησης µε ιδία µέσα του ∆ηµάρχου Ηρακλείου Κρήτης 

11. Του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η παράδοση θα γίνει σε ηµεροµηνίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του προµηθευτή και του ∆ήµου, είτε 

στον χώρο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών (Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών) κεντρική αποθήκη του 

∆ήµου µας, είτε στο κτίριο όπου λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του 

∆ήµου Ηρακλείου 

Ο χρόνος παράδοσης για την Προµήθεια Μελανιών/Τόνερ, drum για εκτυπωτές/fax/ 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2015 για α) τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και για β) τον Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών του ∆ήµου Ηρακλείου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των δύο (2) 

ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας. 

Η παράδοση των υλικών µπορεί να γίνει τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος, µετά από 

τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας είτε στον χώρο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

(Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών) κεντρική αποθήκη του ∆ήµου µας, είτε  στο κτίριο όπου λειτουργεί 

ο ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Ηρακλείου από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου.  

Η προµήθεια της συνολικής ποσότητας των υλικών που αφορούν τον Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών θυµάτων βίας θα ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2015, ηµεροµηνία 

σύµφωνα µε την οποία λήγει η λειτουργία του Ξενώνα. 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.   

Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή µέχρι 

το χώρο όπου λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου 

Ηρακλείου. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 

προµήθειας να εφοδιάσει το ∆ήµο Ηρακλείου µε την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, µέσα στο 

προαναφερόµενο διάστηµα. Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού 

χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες 

κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ΄ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) 

υποχρεούται να πληρώσει στον ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να µην κοινοποιήσει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο τη 

διεύθυνση του Ξενώνα καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας - 

εχεµύθειας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τα προαναφερόµενα είδη που θα παραδώσει ο προµηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας µε τα 

προσφερόµενα όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Εάν µετά την παράδοση, τα υλικά, δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης τότε 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις κατά 

την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραλάβει τµηµατικά τα προσφερόµενα είδη του διαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει µόνο τα δείγµατα που θα επιλέξει η επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να  τιµολογήσει σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας και να 

εκδίδεται το τιµολόγιο ανά εντολή και Κ. Α. προϋπολογισµού µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα 

που συνέταξε την εντολή.   

 

 

 

 Ηράκλειο   03 / 2 / 2015        

 

 

 
                                                          Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                              

 

                                                                          ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

                                                                ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
 


