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                                                                   Ηράκλειο,  22  / 11 / 2016 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                        Προμήθεια  εξοπλισμού                                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                                                     βρεφονηπιακού σταθμού                                                                                                                                                                                                      
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                           Δήμου Ηρακλείου επί της                                                                                                          
                                                                                                            Λουδοβίκου Παστέρ 
                                      
                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                           

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

Άρθρο 1ο  
 
Αντικείμενο της μελέτης 
  
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του  
Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ με τίτλο :  Προμήθεια  
εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ 
 
Συγκεκριμένα οι προμήθειες των παρακάτω ειδών, όπως περιγράφονται στις ομάδες ομοειδών ειδών 
που ακολουθούν :   
 
ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων και ηλεκτρικών συσκευών, σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό 

προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν τις τεχνικές  προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής:  

 Κουζίνα 4 εστιών, ρεύματος και φούρνου, ανοξείδωτη 

 Πλυντήριο πιάτων 50x50 ανοξείδωτο 

 Καταψύκτης 75-100  λίτρων 

 Ψυγείο πάγκου 150x70x85 

 Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών 

 Τηλεόραση έγχρωμη LED 32 ιντσών. 

 DVD αναπαραγωγής 

 CD-PLAYER  

 Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου, με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 0,50 ίππου. 

 

 
Άρθρο 2ο  
 
Ισχύουσες διατάξεις. 

   
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,   όπως προστέθηκε με την  
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της   
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
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Αποφάσεις :  
Την 303/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 
49.999,50 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.075  με τίτλο :  Προμήθεια εξοπλισμού  Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ»  από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό 
έτους 2016, του Δήμου Ηρακλείου. 
Την 581/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συνέχιση της προμήθειας της 4ης ομάδας 
(Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου και ηλεκτρικών συσκευών) με νέους όρους, εκ νέου με την 
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεση  των διατάξεων του Ν. 4412/2016, λόγω του μικρού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού (9.410,00€ χωρίς ΦΠΑ < 20.000,00€). 
 
 
Άρθρο 3ο  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, μετά από  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  
Η κατακύρωση με απόφαση Δημάρχου θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε την φθηνότερη τιμή και η 
προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί .  
 
 
Άρθρο 4ο 

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
 
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε 
χρονικό διάστημα 10 δέκα ημερών,  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 
αποτελέσματος και προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (πέντε τοις εκατό (5%) 
της συμβατικής αξίας – αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. )  και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
 
 
Άρθρο 5ο   
 
 Σύμβαση. 
 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί ο ανάδοχος θα είναι : η συγγραφή υποχρεώσεων, οι 
τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. 
  
 Άρθρο 6ο  
  
Χρόνος παράδοσης. 
 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα έως την 31-12-
2016. 
 
 
Άρθρο 7ο  
  
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  
 
1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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Άρθρο 8ο  
  
Παραλαβή Υλικών προμήθειας   
 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
 
 Άρθρο 9ο  
  
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή 
και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο 
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή 
τους . 
 
Άρθρο 10ο  
   
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.  
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου .  
Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 
Άρθρο 11ο  
  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Δήμο. 
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 Άρθρο 12ο  
 
Τόπος Παράδοσης. 
 
Η παράδοση θα γίνει σε μέρος που θα ορίσει η υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και  μπορεί δε να 
γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος και σύμφωνα με τις έγγραφες ή προφορικές 
εντολές της υπηρεσίας. 
 
 
 
 

Ηράκλειο,   22 / 11 / 2016 
 
                                                             

              Ο συντάκτης                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                   

                                                                                         Ο  Προϊστάμενος                                                  
                                                                        της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών 

      
      Μανουσάκης Εμμανουήλ                                       Μιχελάκης Νίκος                                     
        Πολιτικός Μηχανικός                                      Αρχιτέκτων Μηχανικός                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                         

                                                       

                                                   


