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Προµήθεια ειδών 
εργοθεραπείας για τις ανάγκες 

των Τµηµάτων της ∆/νσης 
Κοινωνικής Ανάπτυξης 

Κ.Α 15-6654.003 

 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο   1ο   

  Το αντικείµενο της Προµήθειας είναι «Προµήθεια ειδών εργοθεραπείας  για 
τις ανάγκες των Τµηµάτων της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης». Η πίστωση θα 
βαρύνει τον Κ.Α 15-6654.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου, 
οικονοµικού έτους 2018 µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών εργοθεραπείας»  για τις ανάγκες 
των Τµηµάτων της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και ποσού 14.822,160€. 

 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξειs  
1. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
2. 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 ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) 
4. Τη µε αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού 

αντιδηµάρχων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
5. Τη µε αριθµό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης 

αρµοδιότητας υπογραφής α) ∆ιακηρύξεων 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 ∆ελτίων ζ) όλων των 
συναφών εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω. 

6. Τη µε αριθ.  999 Πρόταση Ανάληψη Υποχρέωσης. 
7. Τη πρόβλεψη στον Κ.Α 15-6654.003 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 

2018 µε τίτλο ’’προµήθεια ειδών εργοθεραπείας’’, ποσού  δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ. 

8. την µε αρ.        απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
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Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας .  

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

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 118 και 54 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.  

 
Άρθρο 4ο  
Α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 
Περιεχόµενο Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» , σύµφωνα µε το άρθρο 
93 του Ν. 4412/2016: 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κατά τα προβλεπόµενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 79 στην οποία δηλώνουν ότι :  

• Η επιχείρηση είναι ενήµερη φορολογικά και ασφαλιστικά. 
• Η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο σε σχετικό κωδικό 

επαγγέλµατος  
• ∆εν 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/∆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),  η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 αντίστοιχα . 

• ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

• Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
µελέτης.  

• Ο χρόνος παράδοσης θα είναι είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα 
υπογραφής του Συµφωνητικού. 

 
Β. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
Ο Μειοδότης της προµήθειας πριν από την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει 

να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  

Υπόχρεοι υποβολής Ποινικού Μητρώου είναι : 
1. Τα φυσικά πρόσωπα 
2. Οι οµόρρυθµοι Εταίροι και ∆ιαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. Οι ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 
4. Σε περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµα του, το οποίο αν δεν 
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συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
 
Άρθρο 5ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος . 
Α) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
Β) Τεχνικές προδιαγραφές.  
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός. 
 
Άρθρο 6ο   
Αξιολόγηση προσφορών.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσία της 
αναθέτουσας αρχής.  
 
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. 
 
Άρθρο 8ο  
Σύµβαση. 

Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας 
υποχρεούται να προσέλθει εντός 20 ηµερών για υπογραφή της σύµβασης και να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του άρθρου 4 της παρούσας.  
 
Άρθρο 9ο  
Τόπος παράδοσης.     

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις υπηρεσίες που θα υποδείξει ο αναθέτων 
φορέας, ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους. 
 
Άρθρο 10ο  
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας   (Σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016). 

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, 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 ∆ηµοτικού 
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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. 
 
Άρθρο 11ο  
Παραλαβή υλικών προµήθειας. 

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.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής. 
 
Άρθρο 12ο  
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση  (Σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016). 

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου 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. 

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. 

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 ∆ηµοτικού 
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. 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών 
που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, µε την προϋπόθεση ο 
προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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Άρθρο 13ο  
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:  

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

• Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου. 
• Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
• Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 
Άρθρο 14ο  
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. Ο 
Φ.Π.Α. βαραίνει το ∆ήµο Ηρακλείου. 
  
Άρθρο 15ο  
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 
οριστική παραλαβή της προµήθειας. 

 
Ηράκλειο  /   /2018 
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