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Προµήθεια:  
Λοιπού Κεφαλαιακού εξοπλισµού  
για το µέγαρο ΑΧΤΑΡΙΚΑ. 

 
 

 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ ΑΦΗ    ΥΠΟΧ Ρ ΕΩ Σ ΕΩΝ  
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο προµήθειας. 
Η προµήθεια αφορά την αγορά µηχανής περιποίησης µαρµάρινου και ξύλινου δαπέδου, αεροσυµπιεστή και 
µεταλλικής σκάλας επαγγελµατικού τύπου για τις ανάγκες στο µέγαρο ΑΧΤΑΡΙΚΑ. 
 
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). 
Αποφάσεις:  
• Την 58120/2016   απόφαση Δηµάρχου µε την οποία εκχωρεί το δικαίωµα υπογραφής στους Αντιδηµάρχους.  
• Την 532/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00€ σε 
βάρος του  Κ.Α. 15-7135.017 µε τίτλο Κ.Α 75-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού 
εξοπλισµού»,  από τον εκτελούµενο προϋπολογισµό έτους 2017 του Δήµου Ηρακλείου. 

 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανάθεση, µε απόφαση Δηµάρχου µετά από  
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής ανά είδος, τηρουµένων των 
τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προµήθεια.  
 
Άρθρο 4ο  
Προϋποθέσεις 
1. Δικαιολογητικά Συµµετοχής: 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους  
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι: 
• Είναι ενήµεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 
• Είναι εγγεγραµµένοι σε Επαγγελµατικό Επιµελητήριο σε σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας 
κωδικό επαγγέλµατος. 

• Δεν έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τροµοκρατικά 
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, σε νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-
πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1), 
2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ.54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), 
2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), 2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
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• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 
ενδεικτικού προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 

2. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης έντυπο µε την Οικονοµική 
Προσφορά. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά στοιχεία  για κάθε προσφερόµενο είδος, τα οποία 
πρέπει να  είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελµατικής ικανότητας 
του προµηθευτή στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει εντός δέκα (10) ηµερών από σχετική 
πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, να προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
Υπόχρεοι για την υποβολή είναι: 
1) Τα φυσικά πρόσωπα 
2) Οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.  
3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 
4) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις 
Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.). 

Β. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους και το ειδικό επάγγελµά τους, το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα 
οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.  

Γ. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
 
 
Άρθρο 5ο  
Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
Μετά την απόφαση ανάθεσης της προµήθειας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήµο Ηρακλείου, σε 
χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της ανακοινώσεως του 
αποτελέσµατος, για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
 
Άρθρο 6ο  
Σύµβαση. 
Τα στοιχεία της Σύµβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι: η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισµός και η προσφορά του αναδόχου. 
   
Άρθρο 7ο  
Χρόνος – Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών,  από την ηµεροµηνία 
ανάρτησης της υπογραφείσας σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα είδη της προµήθειας θα παραδοθούν συνολικά στο 
κτήριο που στεγάζεται η Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη στο Μέγαρο «ΑΧΤΑΡΙΚΑ», Πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Λιοντάρια), Τ.Κ 71202, Ηράκλειο Κρήτης,   κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία.  
 
Άρθρο 8ο  
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 9ο  
Παραλαβή Υλικών προµήθειας. 
1. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. 

 
Άρθρο 10ο  
Απόρριψη συµβατικών ειδών – αντικατάσταση. 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των ειδών, 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 είδη 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 ειδών 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 ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

 
Άρθρο 11ο  
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου. 
Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή όλων των ειδών που 
αναφέρονται στη σύµβαση.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
1) 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.  

2) Τιµολόγιο του προµηθευτή.  
3) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.   
 
Άρθρο 12ο   
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν το Δήµο. 
  
 
Ηράκλειο 03/07/2017 
 

 

Ο συντάκτης 
 
 
 

Αλεξανδράκης Ιωάννης 
Κλάδου ΤΕ4, Α΄ Βαθµού 

Ο Προϊστάµενος 
της Β.Δ.Β. 

 
 

Δηµήτρης Σάββας 
Κλάδου ΠΕ1, Α΄ Βαθµού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η προϊσταµένη της Διεύθυνσης 

 
 
 
 


