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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τίτου 1 

Τ.Κ: 712 02, Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Λεωνίδας Ι. Τζωρτζάκης  

Τηλ.: 2810 229857, 2813 409365 

E-mail : Filarmoniki@heraklion.gr 
 

1. Βαθμός Ασφαλείας: 

2. Βαθμός προτεραιότητας: 

3. Χρόνος διατήρησης: 

 

      Ηράκλειο 18 / 3 / 2019 
 

 
 
 

 

 

 

 

Μελέτη: Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου. 
 

με Κ.Α. 15-7135.006 - προϋπολογισμού:  13.999,60 € 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  

1. Περιγραφή – Τεκμηρίωση Δαπάνης 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 

 Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, κάνει πάνω από 260 εμφανίσεις και δοκιμές  

ετησίως. Κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται κάτω από αντίξοες 

καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, κτλ), οι οποίες επηρεάζουν τα μουσικά όργανα και 

δημιουργούνται μικρές και μεγάλες ζημιές (λόγω των λεπτομερειών στην κατασκευή τους, 

αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη με τις μετακινήσεις τους). Παρά την ετήσια 

προγραμματισμένη συντήρησή τους, κάποια από τα παλαιότερα όργανα, φτάνουν στο 

σημείο της μόνιμης φθοράς και γίνεται αδύνατη η χρήση τους στις επίσημες εμφανίσεις 

(παρελάσεις, συναυλίες, λιτανείες, κτλ.). Σημειωτέων ότι τα παλαιά όργανα δεν 

καταστρέφονται, αλλά χρησιμοποιούνται από τους μαθητές της Σχολής Φιλαρμονικής, που 

δεν χρειάζεται ακόμη να εμφανιστούν σε επίσημες εκδηλώσεις. 

 Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η προμήθεια τεσσάρων (4) μουσικών 

οργάνων (1 Πίκκολο Φλάουτο, 1 Μεταλλόφωνο ορχήστρας (Glockenspiel), 1 Κλαρινέτο σε 

Μι ύφεση (Κουαρτίνο) και 1 Σαξόφωνο Βαρύτονο), έτσι ώστε να δύναται η Φιλαρμονική, 

αλλά και η σχολή της Φιλαρμονικής να συνεχίσει να αποδίδει σε όλες τις εκδηλώσεις που 

καλείται να συμμετάσχει.  

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ Ν. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, κάνει πάνω από 260 εμφανίσεις και δοκιμές  

ετησίως. Κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται κάτω από αντίξοες 

καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, κτλ), οι οποίες επηρεάζουν τα μουσικά όργανα και 

δημιουργούνται μικρές και μεγάλες ζημιές (λόγω των λεπτομερειών στην κατασκευή τους, 

αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη με τις μετακινήσεις τους). Παρά την ετήσια 

προγραμματισμένη συντήρησή τους, κάποια από τα παλαιότερα όργανα, φτάνουν στο 

σημείο της μόνιμης φθοράς και γίνεται αδύνατη η χρήση τους στις επίσημες εμφανίσεις 

(παρελάσεις, συναυλίες, λιτανείες, κτλ.). Σημειωτέων ότι τα παλαιά όργανα δεν 

καταστρέφονται, αλλά χρησιμοποιούνται από τους μαθητές της Σχολής Φιλαρμονικής, που 

δεν χρειάζεται ακόμη να εμφανιστούν σε επίσημες εκδηλώσεις. 

 Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η προμήθεια τεσσάρων (4) μουσικών 

οργάνων (1 Πίκκολο Φλάουτο, 1 Μεταλλόφωνο ορχήστρας (Glockenspiel), 1 Κλαρινέτο σε 

Μι ύφεση (Κουαρτίνο) και 1 Σαξόφωνο Βαρύτονο), έτσι ώστε να δύναται η Φιλαρμονική, 

αλλά και η σχολή της Φιλαρμονικής να συνεχίσει να αποδίδει σε όλες τις εκδηλώσεις που 

καλείται να συμμετάσχει.  

 

Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:  
 

Τα πνευστά μουσικά όργανα που πρόκειται να προμηθευτεί η Φιλαρμονική του 

Δήμου Ηρακλείου είναι τα εξής : 1 Πίκκολο Φλάουτο, 1 Μεταλλόφωνο ορχήστρας 

(Glockenspiel), 1 Κλαρινέτο σε Μι ύφεση (Κουαρτίνο) και 1 Σαξόφωνο Βαρύτονο. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω πνευστών μουσικών οργάνων είναι οι εξής : 

 

Πίκκολο Φλάουτο 

 

• Πίκκολο Φλάουτο σε Ντο 

• Ξύλο Grenadilla 
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(CPV : 37314400-6) • Επάργυρα κλειδιά 

• Κεφαλή Slim Reform (όπως Φλάουτου με 

ανασηκωμένες άκρες) από ξύλο Grenadilla 

• Το κλειδί του Σολ όχι σε ευθεία 

• Με μηχανισμό ΜΙ και ΣΟΛ# 

• Να περιλαμβάνονται : θήκη και καθαριστικά) 

Μεταλλόφωνο Ορχήστρας 

 

(CPV : 37316000-6) 

• Τύπου : Orchestral Bells 

• 2 ½ Οκτάβων 

• Χόρδισμα : A = 442Hz 

• Μπάρες από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας 

σε άνθρακα (High-carbon steel). Πάχους 5mm 

και πλάτους 30mm 

• Εύρος (F57 – C88) 

• Διαστάσεις : Πλάτος : 73cm, Ύψος : 8cm, Βάθος 

: 46cm 

• Βάρος 9.3 kg (με τη θήκη) 

• Να περιλαμβάνονται : θήκη – βαλίτσα με 

αφαιρούμενο κάλυμμα και μπαγκέτες (mallets) 

Κλαρινέτο σε Μι ύφεση 

(Κουαρτίνο) 

 

(CPV : 37314100-3) 

• Κουαρτίνο σε Μι ύφεση 

• Σύστημα κλειδιών : Boehm 

• Σώμα : Grenadilla 

• Βαρελάκι : 46mm 

• Να περιλαμβάνονται : θήκη, επιστόμιο της 

ίδιας εταιρείας και καθαριστικά 

Σαξόφωνο Βαρύτονο 

 

(CPV : 37312400-2) 

• Σαξόφωνο Βαρύτονο σε Μι ύφεση 

• Φινίρισμα : χρυσή λάκα (gold lacquer) 

• Βοηθητικό Κλειδί : Χαμηλό Α, Υψηλό F 

• Ρυθμιζόμενο στήριγμα αντίχειρα 

• Κλειδιά με διακόσμηση από πολυεστέρα 

• Να περιλαμβάνονται : θήκη, επιστόμιο της 

ίδιας εταιρείας και καθαριστικά 

Όλα τα παραπάνω όργανα πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματίες μουσικούς 

(professional). 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ Ν. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

CPV 37314400-6, 37316000-6, 37314100-3, 37312400-2        ΚΑ: 15-7135.006 

 

 

α/α Περιγραφή  CPV Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη 

1 Πίκκολο Φλάουτο 37314400-6 1 2.824,00 2.824,00 

2 Μεταλλόφωνο Ορχήστρας 37316000-6 1 696,00 696,00 

3 
Κλαρινέτο σε Μι ύφεση 

(Κουαρτίνο) 
37314100-3 1 3.042,00 3.042,00 

4 Σαξόφωνο Βαρύτονο 37312400-2 1 4.728,00 4.728,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.290,00 

ΦΠΑ 24% 2.709,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.999,60 

 

 

 Το συνολικό κόστος για την προμήθεια μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής, 

ανέρχεται σε 13.999,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Για την παραπάνω 

προμήθεια πρόκειται να πιστωθεί ο Κ.Α. 15-7135.006 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού 

(Μουσικά όργανα, ρεπερτόριο, κ.λ.π.) Δημοτικής Φιλαρμονικής και Βυζαντινής, Μικτής, 

Παιδικής Χορωδίας». Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4412/2016. 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ Ν. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της παρούσας είναι: «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του 

Δήμου Ηρακλείου» (CPV 37314400-6, 37316000-6, 37314100-3, 37312400-2). 

 

Άρθρο 2ο   
Ισχύουσες  Διατάξεις 
A) Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των 

άρθρων 116 και 117.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα του άρθρου 203 αναφορικά με τον «Διατάκτη στους 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού»  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 66 περί «Ανάληψη Υποχρεώσεων» 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

όπως ισχύει.  

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) 

«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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7. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

8. Του Ν.2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

9. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

10. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

11. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”  

12. Τις διατάξεις του Άρθρου 4 παρ. 1α του ΠΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8 2016) 

περί «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 

2/100018/0026/30-12-2016).  

13. Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

14. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Άρθρο 87 παρ. 3) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος, με απόφασή του μπορεί να 

μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους», και της περίπτ. Ε' 

της παρ. 1 του άρθρου 58 και άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 

4555/2018 (Α' 133).  

15. Την υπ’ αριθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

περί «Παροχής Οδηγιών επί της υπ’ αριθμ. 2-16570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ»  

16. Την υπ’αριθμ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού της διαδικασίας και εξειδίκευση 

μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό 

Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», με την 

οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την 

μεταφορά τους από τις Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) στις οικονομικές 

υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από 

01/01/2017.  

17. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί 

«Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3871/2010, όπως ισχύουν σήμερα με 

το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014.  

18. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010) 

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».  

19. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').  

20. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, 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.  

21. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
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π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 

αυτού,  

22. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

23. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

24. Το Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45  

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση προμήθειας ή έργου, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του 

Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 

Β) Τις αποφάσεις : 
1. Την 58120/ 01-06-2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 

υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

2. α) Την με αρ. πρωτ 65511/ 6-8-2018 απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου με την 

οποία ορίζει ως διατάκτη τον Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο, β) Την 67703/10-8-

2018 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του 

τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 

3. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 

2019 

4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου  

στο ΚΑ 15-7135.006 και με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Μουσικά όργανα, 

ρεπερτόριο, κ.λ.π.) Δημοτικής Φιλαρμονικής και Βυζαντινής, Μικτής, Παιδικής 

Χορωδίας».   

5. Την ανάγκη της Φιλαρμονικής του Δήμου για την προμήθεια τεσσάρων (4) 

μουσικών οργάνων.  

6. Το Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004677179 το Εγκεκριμένο αίτημα με 

ΑΔΑΜ: 19REQ 004692932 

7. Την  Απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης Α.Α.Υ,-787/2019.ΑΔΑ ΨΔ7ΩΩ0Ο-9ΑΟ:, ποσό 

δέσμευσης 13.999,60 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση. Η 

Προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016. 

 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του άρθρου 118 

του νόμου  4412 / 2016  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. 

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. 

• Έντυπο Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς. 
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• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την 

μελέτη της Προμήθειας. 

• Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία.  

Άρθρο 4ο  
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι προσφορές με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν  στο γραφείο πρωτοκόλλου  του 

Δήμου Ηρακλείου, μέχρι και τις   23/05/2019, ημέρα Πέμπτη. 

1.1 Δημοσιότητα  

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα προμήθεια  με όλα τα 

επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα της σύμβασης, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.heraklion.gr στην 

διαδρομή : Αρχική > Επικαιρότητα > Διακηρύξεις – Δημοπρασίες.  

1.2 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές  

Πληροφορίες  

 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:  

Η με αρ. πρωτ 45194/13-05-2019  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα 

προμήθεια  με τα τεύχη της μελέτης (Τ. Τεχνικές Προδιαγραφές, Γενική Συγγ. 

Υποχρεώσεων, και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται σχετικά με τις προδιαγραφές και 

τα σχετικά δικαιολογητικά στο πλαίσιο της διαδικασίας. 
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2.1.2 Επικοινωνία  

-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

2.1.3 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5ο   
Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Περιεχόμενο Προσφοράς: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:   

1.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
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2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρηση 

Έντυπο Τεχνικής προσφοράς    

Μετά τη συλλογή των προσφορών από το γραφείο προμηθειών του Δήμου οι προσφορές 

θα διαβιβαστούν στο τμήμα Μουσικής παιδείας όπου θα αξιολογηθούν (πρώτα οι τεχνικές 

προσφορές και κατόπιν οι οικονομικές). Προσωρινός - μειοδότης είναι αυτός που κατέθεσε 

τεχνικά αποδεκτή προσφορά  με την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  

Στην συνέχεια ο Προσωρινός – μειοδότης καλείτε να καταθέσει εντός 10 ημερών τα εξής 

δικαιολογητικά  

1) Υπεύθυνη Δήλωση:  του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης (του φορέα) όπου να δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων,( 

των Τεχνικών Προδιαγραφών, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού) και ότι συμφωνούν με αυτούς. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης (του φορέα) όπου να δηλώνεται ότι Δεν έχουν συμμετέχει 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 L 192 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), 2011, σ. 

1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης (του φορέα) όπου να δηλώνεται Δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

             Υπόχρεοι για την υπογραφή των υπευθύνων δηλώσεων  κατάθεση είναι: 

• Τα φυσικά πρόσωπα   

• Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

• Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  

5) Πιστοποιητικό Επιμελητήριου ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο και το 

επάγγελμά τους (κωδικό επαγγέλματος) είναι σχετικό με το αντικείμενο της 

προμήθειας και έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.  
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Άρθρο 6ο  
Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
Μετά την απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας ο ανάδοχος, υποχρεούται να 

προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών, από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και προσκομίζοντας την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

 
Άρθρο 7ο  
Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 

Η παρούσα μελέτη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης 

η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 8ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας (των άρθρων 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. 

Η εγγυητική κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 

προμήθειας. 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 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
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παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16. 

  
Άρθρο 9ο 
Παράδοση Μουσικών Οργάνων (Χρόνος, τόπος, τρόπος) 
Ο χρόνος παράδοσης της «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του 
Δήμου Ηρακλείου» ορίζεται έως 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη παράδοσης στον Δήμο 

Ηρακλείου. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο 

Παραλαβή της Προμήθειας  
1. Η παραλαβή της Προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 206 του Ν.4412/16. 

2. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Προμήθειας δεν ανταποκρίθηκε 

σύμφωνα στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν το 

αποτέλεσμα της προμήθειας που εκτελέστηκε.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάστηκε το αποτέλεσμα της προμήθειας 

που εκτελέστηκε με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υλικών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 

έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή του υλικού της προμήθειας της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

5. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 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 συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική  επιστολή  καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια 

που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 11ο 
Ποινικές ρήτρες 
1. Αν ο ανάδοχος παραδώσει – εκτελέσει την: «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη 

Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου», με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας που παρασχέθηκε 

εκπρόθεσμα  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας της σύμβασης.  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται 

να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 

προμήθειες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 

ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.  

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 120 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, 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 υλικά 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 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 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. 
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3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. 

Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16 και των άρθρων της 

διακήρυξης. 

 

Άρθρο 13ο   
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

• Πρωτόκολλο Παραλαβής Προμηθειών  

• Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

• Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  

 

Άρθρο 14ο     
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα Ανάθεσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.  

 
Άρθρο 15 ο 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

  
Άρθρο 16ο     
Παραστατικά Τιμολόγια 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις τις 

Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη. 
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Άρθρο 17ο     
Ρήτρα εχεμύθειας 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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