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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

  ΑΡΘΡΟ 1ο  

           Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια  ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού  
των  υπηρεσιών του ∆ήµου  Ηρακλείου για  το  έτος 2015. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 

∆ΑΠΑΝΗ. 

 Η δαπάνη για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού του ∆ήµου 
Ηρακλείου θα βαρύνουν τους Κ.Α. των εξόδων του ∆ήµου  σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

4.000,00 

15-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

4.000,00 

20-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

4.000,00 

30-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

4.000,00 

35-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

1.000,00 

40-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

4.000,00 

45-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

2.000,00 

70-6634.001 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 

3.237,13 

20-6699.001 
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων (∆/νση 

Καθαριότητας) 
1.457,55 

20-6699.002 Προµήθεια Πλαστικών Σάκων 34.686,00 

 Σύνολο 1 62.380,68 

15-7341.002  
 

«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 

των γυναικών και για την 
καταπολέµηση της βίας στον άξονα 

9.485,94 
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προτεραιότητας 07» Υποέργο 3: 
«∆απάνες λειτουργίας ξενώνα 

φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας» 
 ΣΥΝΟΛΟ 2 9.485,94 

 ΣΥΝΟΛΟ 1+2 71.866,62 

 

Ο Κ.Α. 15-7341.002 µε τίτλο : «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών» ποσό 
9.485,94 € για το έτος 2015 θα χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε τη συγχρηµατοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο                     
       Ισχύουσες διατάξεις: 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93) και τον ν. 4281/2014  .    
                         
ΑΡΘΡΟ 4ο  
       Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
     α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
     β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
     γ) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
     δ) Ο  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και 
    ε) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
     Τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή 
∆ηµόσιο  ∆ιαγωνισµό σύµφωνα  µε το ν. 4281/2014 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υπ.Απόφ.11389/93)  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
    Σύµβαση 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο και τόπο όχι µικρότερο των πέντε (5) 
ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα  (10) ηµερών προς υπογραφή της συµβάσεως και 
καταθέτει την κατά το άρθρο 7 της παρούσης εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
      Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως: 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητικές καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, για το ∆ήµο 
Ηρακλείου και για τον Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών το ύψος της καθεµιάς  είναι 5% 
της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  
Οι εγγυητικές καλής εκτελέσεως της σύµβασης επιστρέφονται  στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την ποσοτική  και ποιοτική παραλαβή των ειδών της προµήθειας .  
 
ΑΡΘΡΟ 8 
      Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου: 



 3 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως 
της προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Τόπος και χρόνος παράδοσης της προµήθειας 
   Για το ∆ήµο Ηρακλείου ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη 
καθαριότητας και ευπρεπισµού  στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ηρακλείου στη ΒΙ.ΠΕ 
Ηρακλείου από την υπογραφή της Σύµβασης.  Η παράδοση των υλικών από τον 
προµηθευτή θα γίνει  µετά την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή. Η 
παράδοση θα γίνει σε ηµεροµηνίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του προµηθευτή και 
του ∆ήµου στο τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων. Η παράδοση των υπό 
προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί σε διάστηµα είκοσι ηµερών από την ηµέρα 
ανάθεσης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Για τον Ξενώνα του ∆ήµου Ηρακλείου ο χρόνος παράδοσης 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, στο κτίριο όπου 
λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Ηρακλείου.  

Η προµήθεια της συνολικής ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί µέχρι την 
31/12/2015 ηµεροµηνία λήξης του επιχορηγούµενου έργου. 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου δύναται να συµβασιοποιήσει µέχρι το 50% της προµήθειας και  
δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών της σύµβασης. 

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 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
     Πληµµελής κατασκευή: 
Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε δεν παραλαµβάνονται και ο 
προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άµεσα µε είδη που πληρούν τις 
οριζόµενες από τη µελέτη τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 33&35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
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Άρθρο 11 
Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 
     Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο 
παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση 
των προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την 
αρµόδια Επιτροπή 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
    Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ∆ήµο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
     Προσωρινή και οριστική παραλαβή: 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου θα 
ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της Γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. 
      Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των 
κειµένων διατάξεων ή οριστική παραλαβή. 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
∆ΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
 ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
            
∆/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4            
Τ.Κ.: 712.02                                                                                    
Αρ.πρωτ.:405 
Τηλ.: 300.100 – 300.090                    
FAX: 287-600                      
 
 Προµήθεια  : ειδών υγιεινής,   καθαριότητας & ευπρεπισµού για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
του    ∆ήµου  Ηρακλείου, έτους  2015. 
Κ.Α.: 10-6634 

        
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο 1 
1.Την παράγραφο 5 άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2.Την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν 2286/1995. 
3.Αρθρο 3 του Ν3548/2007.  
4.Απόφαση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου αριθµός πρωτ 8738 της 
23/10/2007µε θέµα [χορήγηση εξουσιοδότησης στους ΟΤΑ Α βαθµού για 
διενέργεια διαγωνισµών ]. 
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5 Την υπ αριθµό 18130/11-7-2007{ΦΕΚ 1226/Β/17-7-2007}απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας. 
6. Την υπ’ αριθµ. 211/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ µε την οποία εγκρίθηκε ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της 
αναφερόµενης προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό και έχει ψηφιστεί 
απαιτούµενη για την προµήθεια πίστωση στον προϋπολογισµό του 2015. 
7.  Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του 
Ν. 4281/2014. 
                                                                                       

Άρθρο 2 
 

Συµβατικά στοιχεία 
 
     Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
1.-  Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2.-  Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3.-  Τεχνικές προδιαγραφές 
 
 

Άρθρο 3 
 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού  
έτους 2015 για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 

Άρθρο 4 
 
       Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή 
∆ηµόσιο διαγωνισµό, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη, η συµµετοχή στον διαγωνισµό κρίνεται και από τη προσκόµιση, 
απαραίτητα δειγµάτων για όλα τα προσφερόµενα είδη. 

Ο µειοδότης θα παραλάβει τα εν λόγω δείγµατα µετά τη λήξη της σύµβασης . 
 

Άρθρο 5 
 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 
τον ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» και του 
Ν.4281/2014 
 

Άρθρο 6 
 

Εγγυήσεις 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, µετά την κατά 
νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του 
αποτελέσµατος για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική 
καλής εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους για ποσό ίσο µε το 5 % του συµβατικού 
ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 
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     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο 
και κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
     Ο χρόνος εγγύησης  των προϊόντων ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και αρχίζει να 
υπολογίζεται από την υπογραφή της σύµβασης.  
 

Άρθρο 7 
 

Τρόπος πληρωµής 
 
     Η αξία των προϊόντων θα καταβάλλεται τµηµατικά στον προµηθευτή µε την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 
    Τα τιµολόγια θα παραδίδονται συγκεντρωτικά στον Οργανισµό την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα (για τις υπηρεσίες) κάθε µήνα. 
 

Άρθρο 8 
 

Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 
 
     Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο 
παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση 
των προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την 
αρµόδια Επιτροπή. 
 
 
 

Άρθρο 9 
 

Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος θα  υπόκειται σε όλους τους φόρους και τις κρατήσεις βάσει των 
κείµενων διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 4281/2014, που θα ισχύουν κατά την 
ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.                                                                  
 

 
Άρθρο 10 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τµηµατικά µετά από 
συνεννόηση µε το ∆ΟΠΑΦΜΑΗ , από την υπογραφή της σύµβασης ανάλογα µε τις 
ανάγκες  της Υπηρεσίας. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
 

Άρθρο 11 
     Ο  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.  έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
 

Άρθρο 12 
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     Ο οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει  όλο του το ποσό του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης και ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε 
τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή.                                                                                

Άρθρο 13 
     Ο ανάδοχος θα  υπόκειται σε όλους τους φόρους και τις κρατήσεις βάσει των 
κείµενων διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας 
της προµήθειας. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 
 

Άρθρο 14 
      Η ∆ιάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της υπογραφής της ,µε δυνατότητα παράτασης δυο 
(2) µηνών.  
 

Άρθρο 15 
 

Εκχώρηση της προµήθειας 
 
     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της 
σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η έγκριση 
παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, την 
καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
     Έναντι του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρο» 
Υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από 
αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
     Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους 
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις 
προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 

Άρθρο 16 
 

Έκπτωση του αναδόχου 
 
     Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόµιµες εντολές και 
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του προέδρου 
να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. 
     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 
ηµερών. 
     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της 
προµήθειας. 
     Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 



 8 

     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
 
     Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, για χρονικό διάστηµα 
που καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. 
 

Άρθρο 17 
 

∆ιακοπή της προµήθειας 
 
     Εάν µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας διακοπεί αυτή περισσότερο 
από τρεις µήνες µε υπαιτιότητα ή εντολή του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ο ανάδοχος µπορεί να 
ζητήσει τη λύση της σύµβασης υποβάλλοντας µέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
σχετική δήλωση στον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ Ο προϊστάµενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχοµένου της δήλωσης, µέσα σε 
δέκα ηµέρες από την υποβολή της και να τη διαβιβάσει στον  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ µε τις 
τυχόν παρατηρήσεις του. 
     Η απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου για τη διάλυση της σύµβασης 
λαµβάνεται υποχρεωτικά µέσα σε 15 ηµέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Εάν η προµήθεια µαταιωθεί, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου, η σύµβαση 
θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 
     Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατική αξία των 
παραδοθέντων προϊόντων καθώς και αποζηµίωση ανάλογη µε το όφελος που κατά 
τεκµήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συµβατικές ποσότητες. Η 
αποζηµίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µπορεί να 
υπερβεί το 7% του υπολειπόµενου χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης, 
ελαττωµένου κατά το 1/3 αυτού. 
     Σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί να εγκριθεί 
η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την 
παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση της προµήθειας δεν απαιτούνται 
δοκιµές ή συντήρηση των προϊόντων. 
 

Άρθρο 18 
 

Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου 
 
1.-  Αν αποβιώσει ο ανάδοχος µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας, η 
σύµβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος 
ή οποιαδήποτε αποθετική ζηµία. 
     Μέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο µηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι 
κληρονόµοι του δικαιούνται να διορίσουν µε συµβολαιογραφική πράξη αντίκλητο 
πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ µέρους τους στη διαδικασία εκκαθάρισης της 
σύµβασης. 
     Είναι δυνατό όµως να ανατεθεί στους κληρονόµους η συνέχιση και η 
αποπεράτωση της προµήθειας, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα 
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υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόµων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο 
µηνών από το θάνατο του αναδόχου. 
     Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ΄ όσον οι 
κληρονόµοι αναλάβουν µε συµβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου. 
     Εάν λυθεί η σύµβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή µετά την υπογραφή της 
σύµβασης αλλά πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας, αποδίδονται 
στους νοµίµους κληρονόµους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της 
δηµοπρασίας που είχε καταβάλλει ο αποθανών. 
     Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν διορίσουν εµπρόθεσµα αντίκλητο ούτε 
υποβάλουν αίτηση για τη συνέχιση της προµήθειας, διαπιστώνεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου η αυτοδίκαια λύση της σύµβασης, µετά την κοινοποίηση της 
οποίας στους κληρονόµους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος, ακολουθεί η 
διαδικασία εκκαθάρισης της σύµβασης. 
     Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή 
αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζηµία. 
2.-  Εάν ο ανάδοχος της προµήθειας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός 
από του δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του   ∆ΟΠΑΦΜΑΗ θεωρείται 
λυµένη και η συµβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά µε τον δεύτερο 
κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαµβάνει όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του θανόντος. 
     Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 
µεταξύ των λοιπών που αναλαµβάνουν έναντι του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ όλα τα συµβατικά 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 
     Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία 
λύνεται και η σύµβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο µέλος που 
αναλαµβάνει έναντι του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 
     Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων. Αν όµως κηρυχθούν σε πτώχευση 
περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση 
της σύµβασης, ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει 
διαλυµένη της σύµβαση. 
 

Άρθρο 19 
                                                    Επίλυση διαφορών 
 
     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, 
επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4281/2014 
 
 

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
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Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου 
Ταχ. ∆/νση     : Λ. Ικάρου 121 
Τ.Κ.                 : 71601 Ν. Αλικαρνασσός  
Τηλέφωνο      : 2810 222135 
Fax                 :  2810 222136 
 

 
Προµήθεια : Ειδών Καθαριότητας 
και Υγιεινής για τις ανάγκες των 
σχολείων της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου  

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο . Αντικείµενο  
Αντικείµενο είναι η προµήθεια  ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τα σχολεία της 
Π/θµιας Εκπ/σης  ∆ήµου Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 2015 

 
Άρθρο 2ο. Προϋπολογισµός προµήθειας  

Η δαπάνη για την «Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής»  για τις ανάγκες 
των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου έχει προϋπολογιστεί στο 
ποσό των 84.970,49 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για το οικονοµικό έτος 2015 
και θα χρηµατοδοτηθεί από τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆. Ηρακλείου.  
 

Άρθρο 3ο. Κριτήριο κατακύρωσης  
    Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για κάθε είδος.  Η συµµετοχή 
στον διαγωνισµό κρίνεται και από τη προσκόµιση, απαραίτητα δειγµάτων για όλα τα 
προσφερόµενα είδη. Ο µειοδότης θα παραλάβει τα εν λόγω δείγµατα µετά τη λήξη 
της σύµβασης 
 

Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος παράδοσης της προµήθειας 
    Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τµηµατικά στις σχολικές 
µονάδες Π/θµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου, ανάλογα µε τις ανάγκες  των σχολικών 
µονάδων, από την υπογραφή της σύµβασης. 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
σχολικών µονάδων Π/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου, µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
     Ο προµηθευτής οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και 
προελεύσεως των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
      Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε δεν παραλαµβάνονται και ο 
προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άµεσα µε είδη που πληρούν τις 
οριζόµενες από τη µελέτη τεχνικές προδιαγραφές.  
 

Άρθρο 5ο. Παραλαβή των προϊόντων 
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή κάθε σχολείου. 
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
µελέτης  και την προσφορά του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
     Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου έχει το 
δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα 
του αναδόχου, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
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Άρθρο 6ο. Εγγυήσεις 

    Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, µετά την 
κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
υποχρεούται να προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου 
Ηρακλείου µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή 
του εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσµατος για την υπογραφή της σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους για 
ποσό ίσο µε το 5 % του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο 
και κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
     Ο χρόνος εγγύησης  των προϊόντων ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και αρχίζει να 
υπολογίζεται από την υπογραφή της σύµβασης.  
  

Άρθρο 7ο.Τρόπος πληρωµής 
   Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τµηµατικά, µετά την παραλαβή των 
αντίστοιχων προϊόντων από τις σχολικές µονάδες και την έκδοση τιµολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
    Τα τιµολόγια θα παραδίδονται από τον προµηθευτή στον ∆ιευθυντή ή 
Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας και στη συνέχεια θα προσκοµίζονται στη 
Σχολική Επιτροπή από τους οικονοµικούς διαχειριστές των οικείων σχολικών 
κοινοτήτων, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε επόµενου, από την ηµεροµηνία 
έκδοσης  του τιµολογίου, µήνα.  
          Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί 
το δικαίωµα να µην απορροφήσει όλο το ποσό του συµβατικού προϋπολογισµού και 
ο  µειοδότης οφείλει να το δεχτεί µε τους ίδιους όρους  και στην ίδια τιµή. 
         Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί 
το δικαίωµα να αυξοµειώσει µέχρι και 50% τις ποσότητες της µελέτης βάσει του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού.    
     Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί το 
δικαίωµα να απορροφήσει  όλο το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
µελέτης και ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή.                                                
   

 
Άρθρο 8ο. Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 

     Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο 
παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση 
των προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την 
αρµόδια Επιτροπή. 
 

Άρθρο 9ο.Φόροι,  Κρατήσεις  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
Ο ΦΠΑ βαραίνει τη Σχολική Επιτροπή.  
   

Άρθρο 10ο.Εκχώρηση της προµήθειας 
     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της 
σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η έγκριση 
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παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, την 
καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
     Έναντι της Σχολικής Επιτροπής Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου,  ο ανάδοχος 
παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. 
Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της 
ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η 
οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. 
     Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους 
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις 
προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 

Άρθρο 11ο.Έκπτωση του αναδόχου 
     Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόµιµες εντολές και 
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του προέδρου 
να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. 
     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 
ηµερών. 
     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της 
προµήθειας. 
     Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 
     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή του 
άρθρου 152 του ∆.Κ.Κ. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
επίδοσή της.  
     Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, για χρονικό διάστηµα 
που καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. 

 
Άρθρο 12o. ∆ιακοπή της προµήθειας 

     Εάν µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας διακοπεί αυτή περισσότερο 
από τρεις µήνες µε υπαιτιότητα ή εντολή της Σχολικής Επιτροπής ο ανάδοχος µπορεί 
να ζητήσει τη λύση της σύµβασης υποβάλλοντας µέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
σχετική δήλωση στην Σχολική Επιτροπή. Ο προϊστάµενος της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχοµένου της δήλωσης, 
µέσα σε δέκα ηµέρες από την υποβολή της και να τη διαβιβάσει στην Σχολική 
Επιτροπη µε τις τυχόν παρατηρήσεις του. 
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     Η απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου για τη διάλυση της σύµβασης 
λαµβάνεται υποχρεωτικά µέσα σε 15 ηµέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Εάν η προµήθεια µαταιωθεί, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου, η σύµβαση 
θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 
     Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατική αξία των 
παραδοθέντων προϊόντων καθώς και αποζηµίωση ανάλογη µε το όφελος που κατά 
τεκµήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συµβατικές ποσότητες. Η 
αποζηµίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µπορεί να 
υπερβεί το 7% του υπολειπόµενου χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης, 
ελαττωµένου κατά το 1/3 αυτού. 
     Σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί να εγκριθεί 
η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την 
παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση της προµήθειας δεν απαιτούνται 
δοκιµές ή συντήρηση των προϊόντων. 
 

 
 
 

Άρθρο 13ο. Επίλυση διαφορών 
     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, 
επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

 
 

 

             
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ηρακλείου 
Ταχ. ∆/νση     : Λ. Ικάρου 121 
Τ.Κ.                 : 71601 Ν. Αλικαρνασσός  
Τηλέφωνο      : 2810 300271 
Fax                 :  2810 222136 
 

 
Προµήθεια : Ειδών Καθαριότητας & 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των σχολείων 
της ∆/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Ηρακλείου για το έτος 2015 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο . Αντικείµενο  
Αντικείµενο είναι η προµήθεια  ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
των σχολείων της ∆/θµιας Εκπ/σης  ∆ήµου Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 2015 

 
Άρθρο 2ο. Προϋπολογισµός προµήθειας  

Η δαπάνη για την «λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου»  για τις ανάγκες των 
σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου έχει προϋπολογιστεί στο ποσό 
των 63.210,89 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) για το οικονοµικό έτος 2015 και 
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θα χρηµατοδοτηθεί από τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆. Ηρακλείου.  
 

Άρθρο 3ο. Κριτήριο κατακύρωσης  
    Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για κάθε είδος.  Η συµµετοχή 
στον διαγωνισµό κρίνεται και από τη προσκόµιση, απαραίτητα δειγµάτων για όλα τα 
προσφερόµενα είδη. Ο µειοδότης θα παραλάβει τα εν λόγω δείγµατα µετά τη λήξη 
της σύµβασης 
 

Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος παράδοσης της προµήθειας 
    Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τµηµατικά στις σχολικές 
µονάδες ∆/θµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου, ανάλογα µε τις ανάγκες  των σχολικών 
µονάδων, από την υπογραφή της σύµβασης. 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
σχολικών µονάδων ∆/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου, µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
     Ο προµηθευτής οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και 
προελεύσεως των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
      Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε δεν παραλαµβάνονται και ο 
προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άµεσα µε είδη που πληρούν τις 
οριζόµενες από τη µελέτη τεχνικές προδιαγραφές.  
 

Άρθρο 5ο. Παραλαβή των προϊόντων 
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή κάθε σχολείου. 
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
µελέτης  και την προσφορά του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
     Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου έχει το 
δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα 
του αναδόχου, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
 

Άρθρο 6ο. Εγγυήσεις  
 
    Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, µετά την 
κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
υποχρεούται να προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή ∆/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου 
µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του 
εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσµατος για την υπογραφή της σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους για 
ποσό ίσο µε το 5 % του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο 
και κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
     Ο χρόνος εγγύησης  των προϊόντων ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και αρχίζει να 
υπολογίζεται από την υπογραφή της σύµβασης.  
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Άρθρο 7ο.Τρόπος πληρωµής 
   Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τµηµατικά, µετά την παραλαβή των 
αντίστοιχων προϊόντων από τις σχολικές µονάδες και την έκδοση τιµολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
    Τα τιµολόγια θα παραδίδονται από τον προµηθευτή στον ∆ιευθυντή της σχολικής 
µονάδας και στη συνέχεια θα προσκοµίζονται στη Σχολική Επιτροπή από τους 
οικονοµικούς διαχειριστές των οικείων σχολείων, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε 
επόµενου, από την ηµεροµηνία έκδοσης  του τιµολογίου, µήνα.  
          Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί 
το δικαίωµα να µην απορροφήσει όλο το ποσό του συµβατικού προϋπολογισµού και 
ο  µειοδότης οφείλει να το δεχτεί µε τους ίδιους όρους  και στην ίδια τιµή. 
         Η   Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου 
διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει µέχρι και 50% τις ποσότητες της µελέτης βάσει 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού.    
     Η   Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί 
το δικαίωµα να απορροφήσει  όλο το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
µελέτης και ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή.                                                                                
   

 
Άρθρο 8ο. Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 

     Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο 
παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση 
των προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την 
αρµόδια Επιτροπή. 
 

Άρθρο 9ο.Φόροι,  Κρατήσεις  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
Ο ΦΠΑ βαραίνει τη Σχολική Επιτροπή.  
   

Άρθρο 10ο.Εκχώρηση της προµήθειας 
     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της 
σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η έγκριση 
παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, την 
καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
     Έναντι της Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου,  ο ανάδοχος 
παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. 
Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της 
ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η 
οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. 
     Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους 
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις 
προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 

Άρθρο 11ο.Έκπτωση του αναδόχου 
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     Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόµιµες εντολές και 
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του προέδρου 
να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. 
     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 
ηµερών. 
     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της 
προµήθειας. 
     Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 
     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή του 
άρθρου 152 του ∆.Κ.Κ. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
επίδοσή της.  
     Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, για χρονικό διάστηµα 
που καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. 

 
Άρθρο 12o. ∆ιακοπή της προµήθειας 

     Εάν µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας διακοπεί αυτή περισσότερο 
από τρεις µήνες µε υπαιτιότητα ή εντολή της Σχολικής Επιτροπής ο ανάδοχος µπορεί 
να ζητήσει τη λύση της σύµβασης υποβάλλοντας µέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
σχετική δήλωση στην Σχολική Επιτροπή. Ο προϊστάµενος της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχοµένου της δήλωσης, 
µέσα σε δέκα ηµέρες από την υποβολή της και να τη διαβιβάσει στην Σχολική 
Επιτροπή µε τις τυχόν παρατηρήσεις του. 
     Η απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου για τη διάλυση της σύµβασης 
λαµβάνεται υποχρεωτικά µέσα σε 15 ηµέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Εάν η προµήθεια µαταιωθεί, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου, η σύµβαση 
θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 
     Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατική αξία των 
παραδοθέντων προϊόντων καθώς και αποζηµίωση ανάλογη µε το όφελος που κατά 
τεκµήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συµβατικές ποσότητες. Η 
αποζηµίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µπορεί να 
υπερβεί το 7% του υπολειπόµενου χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης, 
ελαττωµένου κατά το 1/3 αυτού. 
     Σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί να εγκριθεί 
η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την 
παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση της προµήθειας δεν απαιτούνται 
δοκιµές ή συντήρηση των προϊόντων. 
 
 

Άρθρο 13ο. Επίλυση διαφορών 
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     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, 
επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

 

 

 

  

  
 Aριθµ. Μελέτης: 4/2015 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι η προµήθεια Χηµικού Υλικού και ειδών 

καθαριότητας & Ευπρεπισµού στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού 

Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 

  
 

Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν 
ισχύ  ∆.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 00-6633 µε τίτλο “Προµήθεια Χηµικού 
Υλικού”  του προϋπολογισµού 2015 και τον κωδικο Κ.Α. 00-6634 µε τίτλο 
“Προµήθεια ειδών καθαρισµού & Ευπρεπισµού”  του προϋπολογισµού 2015 και 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ηρακλείου.   
 

Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό 
που θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Ηρακλείου, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή ανά είδος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 
2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και το Ν.4281/2014 
 

Άρθρο 4 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Άρθρο 5 
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Εγγυήσεις 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 6 

Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η ∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 
 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. αφού ελεγχθούν από τους αρµόδιους υπάλληλους.  
 
 

Άρθρο 8 
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του Χηµικού Υλικού & ειδών 
Ευπρεπισµού και καθαριότητας δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις µελέτης 
και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 9 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
   
H Υπάλληλος του  Ο Προϊστάµενος του Τµ. Προµηθειών 
Τµ. Προµηθειών      
 
Αικατερίνη ∆αµιανάκη    Τζανιδάκης Βασίλης  
 

Η ∆/ντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Μαρία ∆ηµητράκη 


