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Προµήθεια: Ειδών Ιµατισµού για τον Κέντρο Αστέγων
του Δήµου Ηρακλείου
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της Προµήθειας
Η προµήθεια ειδών ιµατισµού κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου
Αστέγων Δήµου Ηρακλείου.
Το Κέντρο Αστέγων υπάγεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και βρίσκεται υπό την
εποπτεία του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόµων Δράσεων Δηµόσιας Υγείας και
Ισότητας των Φύλλων.
Παρέχει προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτοµα ή οικογένειες που αντιµετωπίζουν άµεσο
πρόβληµα στέγασης, στερούνται οικονοµικών και κοινωνικών πόρων όπως, εξασφάλισης χώρου
διαµονής και των βασικών πρωταρχικών αναγκών επιβίωσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
• Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από το Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου
118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραµµα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
• Τη µε αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων του
Δήµου Ηρακλείου.
• Τη µε αριθµό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας
υπογραφής α) Διακηρύξεων για προµήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και
των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ)
Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ)
Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών εγγράφων προ απαιτούµενων ή επόµενων των
παραπάνω.
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Τον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους 2018 όπου υπάρχει αναγραφόµενη πίστωση στον Κ.Α.
εξόδων 15-6481.001 µε τίτλο δαπάνης: « Δαπάνες για περίθαλψη ενδεών ( είδη διαβίωσης η
περίθαλψης , άρθρο 262 παρ.2 του Π.Δ 410/05 »
Η προµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 15-6481.001 µε τίτλο « Δαπάνες για περίθαλψη
ενδεών ( είδη διαβίωσης η περίθαλψης , άρθρο 262 παρ.2 του Π.Δ 410/05 και ανέρχεται στο
ποσό των 955,67€ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% ) του προϋπολογισµού έτους 2018.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας:
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 118 του Ν. 4412/2016 µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει της τιµής, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
προσφορών, τηρουµένων των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω
προµήθεια.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές.
Δ) Τιµολόγιο Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά συµµετοχής:
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου της προσφοράς τους
Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου.
Υπόχρεοι για την κατάθεση:
1.Τα φυσικά πρόσωπα.
2. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
4. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της
επιχείρησης στην οποία θα δηλώνουν ότι: Έχουν λάβει γνώσει των όρων των τεχνικών
προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς.
•
Δ) 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.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της προµήθειας:
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει σύµφωνα
µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Κριτήριο για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη συνολική προσφορά, µόνο βάσει της τιµής και τηρουµένων των Τεχνικών Προδιαγραφών
της προµήθειας.
•
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Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση Αντιδηµάρχου µετά από την εισήγηση της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 7ο
Ανακοίνωση αποτελέσµατος σε προσφέροντες.
Η Απόφαση ανάθεσης της προµήθειας ανακοινώνεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας σε όλους τους
προσφέροντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύµβαση:
Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προµήθειας ειδών Ιµατισµού για τις
ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων Δήµου Ηρακλείου , υποχρεούται να προσέλθει εντός
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Αντιδηµάρχου για την
ανάθεση της, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 9 της παρούσης,
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Ο Μειοδότης της προµήθειας πριν από την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να
καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου.
Υπόχρεοι για την κατάθεση.
1.Τα φυσικά πρόσωπα.
2. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
4.) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης:
Προ της υπογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της
συµβατικής αξίας για την προµήθεια ειδών Ιµατισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου
Αστέγων Δήµου Ηρακλείου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παράδοση:
Η παράδοση των ειδών Ιµατισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων Δήµου
Ηρακλείου , θα γίνει από τον ανάδοχο στο Κέντρο Αστέγων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζοµένων και των
εγκαταστάσεων µέσα στο χώρο των υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παράδοσης-τοποθέτησης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά, την
τοποθέτηση και την παράδοση και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και είναι υπεύθυνος για
κάθε ζηµιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του µέχρι την παράδοσή τους.
Εκπρόθεσµη παράδοση ειδών.
1. Αν τα είδη Ιµατισµού παραδοθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 207 και 209 του
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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
προδοθέντων υλικών και εργασιών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη Ιµατισµού που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης της παράδοσης των
ειδών Ιµατισµού 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 παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή προµήθειας ειδών Ιµατισµού :
1. Η παραλαβή των ειδών Ιµατισµού γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν.4410/2016. Η εκφόρτωση των
ειδών θα γίνει µε έξοδα του προµηθευτή.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Απόρριψη συµβατικών ειδών Ιµατισµού – 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 / ανάδοχος 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 /
ανάδοχος 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 / αναδόχου, 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 /
ανάδοχος 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 / ανάδοχο των ειδών Ιµατισµού που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να
καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου:
Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των
ειδών . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
A) Τιµολόγιο του προµηθευτή / αναδόχου.
Β) 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.
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήµου Ηρακλείου.
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τιµή: Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ € και πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
το Φ.Π.Α., για παράδοση της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα µελέτη.
ΑΡΘΡΟ 16ο
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 βαρύνει το Δήµο Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Παράδοση Υλικών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος):Ως συνολικός χρόνος παράδοσης & λειτουργίας
για όλη την προµήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστηµα εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία της υπογραφείσας σύµβασης.
Η παράδοση των ειδών της προµήθειας θα γίνει µε καθαρά µεταφορικά µέσα του
προµηθευτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

Χαραλαµπάκης Χαράλαµπος

Ο Διευθυντής Κοινωνικής Ανάπτυξης

Οικονοµάκης Φανούριος
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