
 

Έκδ.1 αναθ. 3 ημ/νία έγκρ. 15/7/2011 ΟΥΠ - ΠΡΜ 034 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ 
 
Ταχ. Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου  
Τηλ.: 2813 - 409631 
Fax:  2813 – 409619 
E-mail : tsikalaki-a@heraklion.gr     

Ηράκλειο   20  /  09  /  2016 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Προμήθεια Πλαστικών 
Σάκων 
 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο   1ο   
 
  Το αντικείμενο της Προμήθειας είναι πλαστικοί σάκοι για τα συνεργεία του Τμήματος Αποκομιδής 
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών.  
 
 Άρθρο 2ο  
 
Ισχύουσες διατάξειs . 
 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τιs διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8-
2016 τ. Α’).  

Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α 20-6699.002   του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού 
έτους 2016 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ». 
 
Άρθρο 3ο  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας .  
 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
 
Άρθρο 4ο  
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά  ισχύος . 
 
Α) Συγγραφή υποχρεώσεων . 
Β) Τεχνικές προδιαγραφές .  
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός . 
 
Άρθρο 5ο   
 
Σύμβαση. 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να 
προσέλθει εντός 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής.  
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Άρθρο 6ο  
 
Αξιολόγηση προσφορών.  
 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής,  
μετά από την εξέταση των δειγμάτων που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές.  
 
Άρθρο 7ο  
 
Τόπος παράδοσης .     
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. 
 
Άρθρο 8ο  
 
Παραλαβή . 
 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 9ο  
 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  . 
 

Εάν κατά την παραλαβή  των υλικών , κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα 
είδη αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης , μπορεί να απορρίψει τα υλικά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση οριστικής απόρριψης 
ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της 
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 10ο  
 
Φόροι , τέλη , κρατήσεις .   
 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλουs τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη , 
κρατήσεις , που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της προμήθειας .    
  
Άρθρο 11ο  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, παρέχεται δε, με 
εγγυητική επιστολή. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας.  
 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ 
ΔΕ1 Διοικητικών με Α’ βαθμό 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με Α’ βαθμό 


