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Προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ).
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους
και σε συνδυασµό προς τους υπόλοιπους όρους των συµβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει
η Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας ατοµικής προστασίας
ΑΡΘΡΟ 20
Αντικείµενο της Προµήθειας.
Το αντικείµενο της προµήθειας που θα συσταθεί µε τη σύµβαση
περιλαµβάνει την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας ατοµικής προστασίας
».
ΑΡΘΡΟ 30
Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας - Σειρά ισχύος αυτών.
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η
ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συµφωνίας
µεταξύ τους τα παρακάτω:
Το Συµφωνητικό.
Η Προκήρυξη.
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Προµήθειας.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία µε βάση την µελέτη της
Προµήθειας.
Τα δείγµατα που θα καταθέσει ο προµηθευτής κάθε ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει ένα δείγµα για κάθε προσφερόµενο είδος .
•
•
•
•
•
•

Το Πρόγραµµα διεκπεραίωσης της προµήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 40
Τρόπος εκτέλεσης της Προµήθειας.
Η προµήθεια αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό.
σύµφωνα µε τις διατάξεις
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
2.
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.
ΑΡΘΡΟ 50
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας την οποία θα προσκοµίσει ο
προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας,
(των µέσων ατοµικής προστασίας που του κατακυρώθηκαν), χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε

το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί µετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης
των όρων της σύµβασης.
Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η Εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφετε µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή µέσα ατοµικής
προστασίας . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά
τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και
τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα)
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού1, θ) την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών
ΑΡΘΡΟ 60
Προθεσµία εκτέλεσης της Προµήθειας - Ποινικές ρήτρες.
Ο χρόνος παράδοσης των µέσων ατοµικής προστασίας στο τµήµα ∆ιαχείρισης του ∆ήµου
Ηρακλείου και ορίζεται σε τριάντα ι (30) ηµέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ
1.Αν τα µέσα ατοµικής προστασίας ατοµικής προστασίας παραδοθούν ή αντικατασταθούν 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
παραδοµένων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα µέσα ατοµικής προστασίας που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση µέσα ατοµικής προστασίας 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 αποφαινόµενου οργάνου, 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 70
Έκπτωση του Αναδόχου.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης,
ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί τα προς προµήθεια
είδη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

1

Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107
του Ν.4497/2017

ΑΡΘΡΟ 80
Πληµµελής κατασκευή.
Α)Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει τα προς προµήθεια είδη, µε παρατηρήσεις, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτό από τους όρους της σύµβασης
και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι
για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς προµήθεια ειδών, δεν
επηρεάζουν την καταλληλόλητά των και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών, µε ή χωρίς έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς προµήθεια ειδών,
επηρεάζουν την ακαταλληλότητά τους και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, τα προς προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας µπορεί να απορριφθούν.
Β)Στη δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής, της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, µπορεί να παραπεµφθεί για επανεξέταση, στην περίπτωση που απορριφθούν τα
προς προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας στο σύνολο τους η µερικώς,
µε βάση του
ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια Επιτροπή Παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα
ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής,
ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους .
Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής,
υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας
Επιτροπής Παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα µέσα ατοµικής προστασίας
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου και εκπίπτουν από το
ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.
Γ .Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
∆. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να παραπέµπεται για
επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο,
ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια Επιτροπή
Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ήµο Ηρακλείου και για τον προµηθευτή
τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5 του 221 άρθρου του ν. 4412/2016.
Ε. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά
την παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής, µπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των προς προµήθεια ειδών. Ο προµηθευτής µπορεί να
ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθµια είτε από
δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής.
Το αίτηµα του προµηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την γνωστοποίηση σε αυτόν, των
αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα,
µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής
Παραλαβής.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο µέρη. Μετά το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει
παραποµπή σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής.
Στ. Τα προς προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας µπορεί να τεθούν σε επιχειρησιακή
εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα.
ΑΡΘΡΟ 90
Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος -οι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε µε όλους τους
φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης της σύµβασης εκτός του
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 100

Τρόπος Πληρωµής.
Η πληρωµή της αξίας των προς προµήθεια ειδών, θα γίνει µετά την διενέργεια της
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, µε την έκδοση εξοφλητικού λογαριασµού
(τιµολόγιο). Οι λοιπές λεπτοµέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 110
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.
1.Η παραλαβή των τα προς προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας γίνεται από τις
Επιτροπές της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προς προµήθεια ειδών, διενεργείται ποιοτικός
και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η
σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν, ή περισσότερους από
τους παρακάτω τρόπους:
Με πρακτική δοκιµασία και υπόδειξη από τον προµηθευτή .
3.Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µε πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την
Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της
πρακτικής δοκιµασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής
µπορεί:
α) Να παραλάβει τα προς προµήθεια είδη.
β) Να παραλάβει τα προς προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας µε παρατηρήσεις, λόγω
αποκλίσεων από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της σύµβασης.
γ) Να απορρίψει τα προς προµήθεια είδη, αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω
ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.
Σε περίπτωση που µέρος, υποσύνολο η σύνολο των προσφερόµενων προς
προµήθεια ειδών, παρουσιάζουν ατέλειες ή βλάβες, αυτές επισκευάζονται από τον
προµηθευτή χωρίς καµία επιβάρυνση της Υπηρεσίας µας. Για το εύλογο του χρόνου
αποκατάστασης των ζηµιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ηµερολογιακές
ηµέρες.
Η παραλαβή των προς προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση
χρόνο.
4.Αν η παραλαβή των προς προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και η σύνταξη
του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, µέσα στον
οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, µε
κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα προς προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας αποδεικτικό
προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή, το αρµόδιο Τµήµα που θα
παραλάβει τα προς προµήθεια είδη, εκδίδει δελτίο εισαγωγής των, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
5.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί
να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπονται από την σύµβαση και το
άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων
από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 71 του ν. 4412/2016.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν
λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 120
Χρόνος εγγύησης.
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής
των προς προµήθεια ειδών, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν µπορεί να είναι
µικρότερος από ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 130
Πληµµελής κατασκευή.
Εάν τα προσφερόµενα προς προµήθεια είδη, δεν εκπληρώνει τους όρους της
σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα
αντικαταστήσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 140
Παράδοση.
Τα προσφερόµενα προς προµήθεια είδη, θα πρέπει να παραδοθούν στις
εγκαταστάσεις του Αµαξοστασίου του ∆ήµου Ηρακλείου άθικτα.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχ/κός µε α΄β

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Παντελής Κρουσταλάκης
Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε α΄β

