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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο . 
 
  Η ̟ροµήθεια αφορά   κάδους ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων, οι ο̟οίοι θα 

µοιραστούν στα νοικοκυριά του ∆ήµου µας, σε αίθουσες σχολείων και σε 

δηµόσια κτήρια στο ̟λαίσιο της εφαρµογής ενός µέτρου ̟ου θα βοηθήσει στην 

αύξηση της ανακύκλωσης των οικιακών ανακυκλώσιµων α̟οβλήτων.  

                     
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
Η ̟ροµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις : 
 
1.Τα άρθρα 116, 118 & 120 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 

2.Τo άρθρo 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 

3.Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010. 

4.Την ̟αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως αναδιατυ̟ώθηκε µε την 

̟αρ. 3 του   άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5.Τα άρθρα 206 ως 215 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 

6. Τις διατάξεις της ̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
Η ̟ίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α 20-7135.086,  µε τίτλο :    «Προµήθεια 

κάδων ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων», ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2017.  
 
Άρθρο 3ο  



Τρό̟ος εκτέλεσης της ̟ροµήθειας . 
 
        Η εκτέλεση της ̟ροµήθειας αυτής θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε α̟’ ευθείας 
ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ̟αρόντος και  µε κριτήριο 
την ̟λέον συµφέρουσα ̟ροσφορά, α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά 
α̟οκλειστικά βάσει τιµής κατό̟ιν συλλογής ̟ροσφορών,  τηρουµένων των 
τεχνικών ̟ροδιαγραφών της ̟ροµήθειας. 
 
Άρθρο 4ο.   
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος . 
 
Α) Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων  

Β) Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός  

Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 

∆) Τιµολόγιο Προσφοράς 

 
 
Άρθρο 5ο.   

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν Ενιαίο κλειστό φάκελο 
̟ροσφοράς ό̟ου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία 
γράµµατα, ο τίτλος του Έργου για τον ο̟οίο υ̟οβάλλεται, ο αριθµός 
̟ρωτοκόλλου της Πρόσκλησης  υ̟οβολής ̟ροσφοράς και τα στοιχεία του 
α̟οστολέα.  

Ο φάκελος θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει:  

- Την  Οικονοµική ̟ροσφορά του υ̟οψήφιου. 

- Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην ο̟οία θα δηλώνουν  ότι: 

1) Τα ̟ροσφερόµενα υλικά   είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
µελέτη.  

2) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της ̟αρούσης συγγραφής 
Υ̟οχρεώσεων   της ανάθεσης και συµφωνούν µε αυτούς. 
3)Η  ε̟ιχείρησή  είναι ενήµερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.  

4)Η ε̟ιχείρησή είναι εγγεγραµµένη στο Ε̟ιµελητήριο  σε σχετικό κωδικό 
ε̟αγγέλµατος.  

5) ∆εν υ̟άρχει συµµετοχή σε  εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε α̟άτη, 
σε τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες , σε νοµιµο̟οίηση εσόδων  α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή  
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ό̟ως αυτά ορίζονται στις α̟οφάσεις-̟λαίσια 



2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198 αντίστοιχα . 

6) ∆εν υ̟άρχει καταδίκη  για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε̟αγγελµατικής  δραστηριότητας.   

- 

 
Άρθρο  6ο . 
 
Αξιολόγηση ̟ροσφορών –Ανάθεση της ̟ροµήθειας . 
 

Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής ̟εριγραφής της 
̟ροσφοράς µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της µελέτης) και η α̟όφαση για την 
ανάθεση της, θα γίνει σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.  
Κριτήριο για την τελική ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτή είναι η ̟λέον συµφέρουσα 
̟ροσφορά τηρουµένων των τεχνικών ̟ροδιαγραφών της ̟ροµήθειας α̟ό 
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει τιµής. 
Η ανάθεση της ̟ροµήθειας θα γίνει µε α̟όφαση αντιδηµάρχου. 
 
Άρθρο  7ο . 
 
∆ικαιολογητικά ανάθεσης:  
 
Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
καθώς και για την α̟όδειξη της ε̟αγγελµατικής ικανότητας ο ανάδοχος στον 
ο̟οίο ̟ρόκειται να ανατεθεί η ̟ροµήθεια, εντός 10 ηµερών α̟ό σχετική 
̟ρόσκληση η ο̟οία θα του α̟οσταλεί θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει τα εξής 
δικαιολογητικά:  
 
Α) Α̟όσ̟ασµα Ποινικού Μητρώου. 

Υ̟όχρεοι για την κατάθεση. 
1.Τα φυσικά ̟ρόσω̟α. 
2. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
3. ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 
4.) Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
Γ) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟αγγελµατικού Ε̟ιµελητηρίου µε το ο̟οίο θα 
̟ιστο̟οιείται σ’ αυτό  η εγγραφή του και το ε̟άγγελµά του το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει 



να είναι συναφές µε το αντικείµενο της ανάθεσης το ο̟οίο αν δεν συνάδει µε το 
είδος των εργασιών θα οδηγεί σε α̟οκλεισµό του συµµετέχοντος, ̟ου θα  έχει  
εκδοθεί  το  ̟ολύ  έξι (6)  µήνες ̟ριν α̟ό την  ηµεροµηνία  διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
 
Άρθρο  8ο . 
 
Σύµβαση. 
 

Ο ανάδοχος στον ο̟οίο έχει γίνει η ανάθεση της ̟ροµήθειας, υ̟οχρεούται να 
̟ροσέλθει εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν της 
α̟όφασης του αντιδηµάρχου για την ανάθεση της ̟ροµήθειας, ̟ρος υ̟ογραφή 
της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της ̟αρούσης, εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση αυτής. 
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% ε̟ί της συµβατικής 
αξίας της  εκτός Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. Παρέχεται δε µε εγγυητική ε̟ιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο της 
̟ροµήθειας µετά την ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή της. 
 

 
 

 
Άρθρο 9ο . 
 
Χρόνος ̟αράδοσης και Τό̟ος  ̟αράδοσης  
 
            Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει τις συµβατικές του 
υ̟οχρεώσεις µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό̟ο ̟ου ορίζει η σύµβαση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Ε̟ίσης, είναι υ̟οχρεωµένος να 
λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και την ̟αράδοση των ειδών 
και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και είναι υ̟εύθυνος για κάθε ζηµιά 
̟ου ̟ιθανό να γίνει α̟ό υ̟αιτιότητά του µέχρι την ̟αράδοσής τους. 
Ο χώρος ̟ου θα υ̟οδειχθεί  α̟ό την Υ̟ηρεσία . 
 
Άρθρο 10ο .  
 
Παραλαβή υλικών  

 
Η ̟αραλαβή  θα γίνει α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω διατάξεις . Κατά την διαδικασία ̟αραλαβής των υλικών διενεργείται 



̟οιοτικός και ̟οσοτικός έλεγχος και καλείται να ̟αραστεί, εφόσον το ε̟ιθυµεί, ο 
̟ροµηθευτής . 

Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
̟οσότητας των υλικών, µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου ύστερα α̟ό 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της 
µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ̟ροθεσµία 
̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ̟ροµηθευτής θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και 
υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης. 

Αν ο ̟ροµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην 
̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 

Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται µετά την ̟ροσκόµιση ίσης 
̟οσότητας µε την α̟ορριφθείσα και αφού αυτή ̟αραληφθεί οριστικά. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει την ̟οσότητα ̟ου 
α̟ορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α̟ό την 
ηµεροµηνία της οριστικής ̟αραλαβής της νέας ̟οσότητας. Η ̟ροθεσµία αυτή 
µ̟ορεί να ̟αραταθεί ύστερα α̟ό αίτηµα του ̟ροµηθευτή, ̟ου υ̟οβάλλεται 
α̟αραίτητα ̟έντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της, µε α̟όφαση 
του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου µε την ο̟οία και ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 
σε ̟οσοστό 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ̟οσότητας. Αν 
̟αρέλθει η ̟ροθεσµία αυτή και η ̟αράταση ̟ου χορηγήθηκε και ο ̟ροµηθευτής 
δεν ̟αρέλαβε την α̟ορριφθείσα ̟οσότητα, ο φορέας µ̟ορεί να ̟ροβεί στην 
καταστροφή ή εκ̟οίηση της ̟οσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί η ε̟ιστροφή στον ̟ροµηθευτή των 
υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν ̟ριν α̟ό την αντικατάσταση τους, µε την 
̟ροϋ̟όθεση ο ̟ροµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση ̟ου να καλύ̟τει 
την καταβληθείσα αξία της ̟οσότητας ̟ου α̟ορρίφθηκε. 

Άρθρο 11ο .    

Τιµή  

Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και ̟ρέ̟ει να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθµητικώς. Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις ως και 
κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, εκτός α̟ό το Φ.Π.Α. 



Άρθρο  12 .  

Τρό̟ος ̟ληρωµής 

Σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση 2α του άρθρου 200  του Ν. 4412/2016, η ̟ληρωµή θα 
γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
̟αραλαβή. 
 

Άρθρο  13. 

Φόροι . Τέλη . Κρατήσεις . 

 
             Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων 
φόρους τέλη ,κρατήσεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της 
̟ροµήθειας . 
                  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο .                   
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

 

          ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  
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                    Με α΄βαθμό 
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