
 

 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ανοιχτού  Διαγωνισμού, για 
την «Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων- μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Ηρακλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός. 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι ανταλλακτικά για την τακτική συντήρηση των μεταφορικών 
μέσων και των μηχανημάτων έργου, φίλτρα, τακάκια, ελαστικά, μπαταρίες, ταχογράφοι κλπ.  
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 266.203,82 €  (με Φ.Π.Α.), 
και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
Η προμήθεια θα βαρύνει τους  παρακάτω κωδικούς  εξόδων του Δήμου Ηρακλείου: 
Κ.Α.10-6263.001, Κ.Α.10-6264.001, Κ.Α.15-6263.001, Κ.Α.20-6263.001, Κ.Α.20-6264.001, 
Κ.Α.30-6263.001, Κ.Α.30-6264.001, Κ.Α.35-6263.001, Κ.Α.35-6264.001, Κ.Α.40-6263.001, 
Κ.Α.45-6263.001, Κ.Α.45-6264.001, Κ.Α.50-6263.001, 70-6263.001.   
              
Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος για όλα τα ανταλλακτικά των οχημάτων-μηχανημάτων 
εκτός από την ομάδα 2 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού που αφορά την προμήθεια και 
επισκευή ελαστικών που πρέπει να δοθεί προσφορά για το σύνολο των ειδών  της και η 
προσφορά ανά είδος ελαστικού και εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει  τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου ανά είδος ελαστικού και εργασίας 

    
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν 
προσφορά για όλα τα είδη ή όσα είδη επιθυμούν. 
 
Η  προμήθεια των ειδών  αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : 
Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής 
συντήρησης οχημάτων- μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Ηρακλείου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ : 266.203,82 € 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

   



Συμβατικά Στοιχεία 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας  είναι τα ακόλουθα: 

• η  Διακήρυξη  

• η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

• ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Διαδικασία Υποβολής Προσφορών  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ορίζεται η 10/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 16/10/19  ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 πμ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 

Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.1:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
78162 . 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο  , 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις ημερήσιες τοπικές 
εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού 
Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.    Η προκήρυξη 
(περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 
  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις 
– Δημοπρασίες 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Δικαιούμενοι συμμετοχής –Εγγύηση Συμμετοχής 
 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α 
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) στα είδη της προμήθειας για τα οποία ενδιαφέρονται να 
δώσουν προσφορά και  δηλώνουν στην Εγγυητική Επιστολή τα είδη αυτά.  
 
Αν  ο προμηθευτής Δεν ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο σύνολο των ειδών της προμήθειας  
αλλά σε συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το  2% του 
προϋπολογισμού των ειδών της μελέτης που ενδιαφέρεται, χωρίς το ΦΠΑ  .  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται από κάθε ανάδοχο,  προ ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, μόνο για τα είδη που έχουν κατακυρωθεί.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, την οποία θα προσκομίσει ο 
προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρα 72και 302 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά 
την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7 ο 

http://www.heraklion.gr/


Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 

Άρθρο 8ο 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016)  από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει 
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα (Άρθρο 207 του ν. 4412/2016) 

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. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 



υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 9ο 
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου (Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017) 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

Άρθρο 13ο    
Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 
 Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής 
τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, 
έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ο 
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες (Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017) από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.  
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε 
αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 



περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωμής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
Οι συμβάσεις υπογράφονται για το Δήμο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  
Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 
οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ και κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία, από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, στο 
Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν 
κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι 
πολύ μικροί, με μέγιστο τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. 
 

Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς της προμήθειας  στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει 
τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 
κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 



 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από  την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου που συγκροτήθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.  Το κόστος της διενέργειας 
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 
τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του 
Δήμου Ηρακλείου. 
Αν η παραλαβή των υλικών 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 Δημοσίου 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο 
Ηρακλείου ,με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, 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 ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   
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. 
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