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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  Ηρακλείου ποσού 
4816,68 συµπεριλαµβανοµένου φπα 23%.  
 
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 πρόχειρο ∆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) 
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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 το ύψος της οποίας  είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α.  
Οι εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται  στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την ποσοτική  και ποιοτική παραλαβή των ειδών της προµήθειας .  
 
ΑΡΘΡΟ 8 
      Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου: 
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. 

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. 
 
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.  
 

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 
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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. 
 
 

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 
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της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ηρακλείου.   
 

Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο 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 
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  Ο Προϊστάµενος του Τµ. Προµηθειών 


