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 ΑΠΟΦΑΣΗ 283/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, τεύχους τεχνικών 

προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων για τις ανάγκες των οφελουμένων του 

προγράμματος «Στέγαση και εργασία για αστέγους»  που υλοποιεί η 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

  

Στις 31.08.2018 υπεγράφη, μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗΚΕΗ, προγραμματική 

σύμβαση για την υλοποίηση του σχεδίου ΣΕ-4, με τίτλο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που 

αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», το οποίο 

εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ Δ13/οικ.36900/2072/03.07.2018 Απόφαση Έγκρισης 

της Αναπληρώτριας ΥΕΚΑΚΑ. Η ΔΗΚΕΗ συμμετέχει στην υλοποίηση του 

προγράμματος ως Φορέας Διαχείρισης. Βασικός στόχος του σχεδίου ΣΕ-4 αποτελεί 

η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στο Δήμο Ηρακλείου, μέσα από τη 

δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και των 

προσώπων τα οποία έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία, ώστε να 

μεταβούν σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης και να υποστηριχθούν μέσω 

της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέσω υπηρεσιών κοινωνικής και 

εργασιακής επανένταξης. Οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου είναι: 

(α) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους κατά 

την περίοδο της προετοιμασίας τους για τη σταδιακή ένταξή τους σε επαρκείς 

αυτόνομες μορφές διαβίωσης, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξής τους από 

το σχέδιο, με σκοπό την κινητοποίησή τους για την επανένταξή τους στον 

κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για 

την κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη.  

(β) Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, μέσα από την αξιοποίηση των 

ευκαιριών στέγασης από το σχέδιο και των δράσεων συμβουλευτικής από το 

προσωπικό που θα απασχοληθεί στο σχέδιο, προκειμένου όλοι ωφελούμενοι να 

υποστηριχθούν για την ενοικίαση κατοικίας και την εκμάθηση δεξιοτήτων για την 

ορθή διαχείριση της νέας τους κατάστασης. 

(γ) Η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών 

των ωφελουμένων, προκειμένου όλοι οι ωφελούμενοι να υποστηριχθούν 

οικονομικά για την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, για την αγορά 

βασικών οικοσκευών από το σχέδιο καθώς και για  την υποβολή αιτήσεων για την 

αξιοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» ή το 

ΤΕΒΑ καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, δράση, δομή ή υπηρεσία είναι σε 
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ισχύ κατά την περίοδο που θα είναι ωφελούμενοι του σχεδίου (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο κ.α.). 

(δ) Η αξιοποίηση των ευκαιριών εργασιακής επανένταξης του προγράμματος, 

προκειμένου ποσοστό κατ’ ελάχιστον 20% των ωφελουμένων να υποστηριχθούν 

στην εργασιακή τους επανένταξη, είτε μέσω της πρόσληψής τους σε επιχειρήσεις, 

είτε μέσω της δημιουργίας επιχείρησης ή Κοινωνικής Επιχείρησης. 

(ε) Η διασύνδεση των ωφελουμένων με άλλους τοπικούς φορείς για την περεταίρω 

υποστήριξή τους (προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων, εξειδικευμένες υπηρεσίες 

για ειδικές ομάδες στόχου, όπως χρήστες ουσιών και ψυχικά πάσχοντες) 

(στ) Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων και 

επιχειρήσεων αναφορικά με θέματα υποστήριξης αστέγων, είτε για την εύρεση 

κατοικιών, είτε για την ένταξή τους στην απασχόληση. Επειδή οι ανωτέρω υπό 

ανάθεση προμήθειες δεν ξεπερνούν το χρηματικό όριο του άρθρου 118 παρ. 1 του 

Ν. 4412/2016, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προτείνει 

να επιλεγεί για την παροχή τους η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

 

Για τους ανωτέρω λόγους 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                          

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

− Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 257 και τις διατάξεις της παραγράφου 9 

εδ. β, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

− Την υπ’ αριθ. 36/2018 (ΑΔΑ: ΩΚΦ3ΟΚ6Ξ-53Α) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της επιχείρησης, με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες του 

Δ.Σ. σχετικές με τις Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο.  

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

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

«Μεταρρύθμισης του Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως 

αναλογικά εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως φορείς γενικής κυβέρνησης αρ.2 

παρ.2β ΠΔ 80/2016 

− Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της    

Δημοτικής Επιχείρησης που θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 10-7133.012 του 

προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο 

«Εξοπλισμός οικοσκευών προγράμματος στέγαση και εργασία 

αστέγων»» 

− Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2390/24.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005606002) 

πρωτογενές αίτημα της επιχείρησης 

− Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2391/24.09.2019 τεκμηριωμένο αίτημα της 

επιχείρησης  

− Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης 

και βεβαίωσή της για ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ως ανωτέρω, συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και δέσμευση στο 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό ΑΑΥ 

153/2019 (ΑΔΑ: 6Ψ1ΑΟΚ6Ξ-Π63, ΑΔΑΜ 19REQ005606058) 

− Την ανάγκη της επιχείρησης για την συγκεκριμένη προμήθεια, όπως αυτή 

αναλύεται ανωτέρω, με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και τον 

αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό.     
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, όπως αναλύονται 

παρακάτω: 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

   

A.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

A.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ   

   

A.1.1 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 1 Ηλεκτρική κουζίνα 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  5 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Τύπος φούρνου Ηλεκτρικός 

4 Χωρητικότητα Φούρνου >= 60lt 

5 Αριθμός Εστιών = 4 

6 Είδος εστιών Εμαγιέ 

7 Διακόπτες Σταθεροί 

8 Ενεργειακή κλάση >=Α 

9 Πλαϊνές σχάρες στήριξης ταψιών Ναι 

10 
Άυτο-εξαερισμός μεταξύ των κρυστάλλων 

της πόρτας 
Ναι 

11 Χερούλι και πλαίσιο πόρτας  Αλουμίνιο 

12 
Έξοδος των ατμών από το πίσω μέρος 

των εστιών 
Ναι 

13 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.2 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 2 Πλυντήριο ρούχων 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  7 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Χωρητικότητα Πλύσης (σε κιλά) >= 7 

4 Μέγιστες στροφές στυψίματος >= 1000rpm 

5 Κουμπί επιλογής στροφών >= (1000rpm/600rpm/400rpm) 

6 Τρόπος φόρτωσης ρούχων Εμπρόσθιας φόρτωσης 
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7 
Τύπος μοτέρ 

Συμβατικό 

8 Αριθμός Προγραμμάτων >= 15 

9 Οθόνη ενδείξεων Ναι 

10 Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών Ναι 

11 Ενεργειακή κλάση >= Α++ 

12 Προστασία απο υπερχείλιση Ναι 

13 Επιλογέας θερμοκρασίας Ναι 

14 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.3 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 3 Ψυγείο μεσαίου μεγέθους 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  6 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Τύπος ψυγείου Δίπορτο 

4 Συνολική χωρητικότητα >= 225 LT 

5 Χωρητικότητα συντήρησης >= 185 LT 

6 Χωρητικότητα κατάψυξης >= 40 LT 

7 Σύστημα ψύξης Στατικό με αυτόματη απόψυξη 

8 Τύπος μοτέρ Συμβατικός 

9 Ενεργειακή κλάση >= Α++ 

10 Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας Ναι 

11 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.4 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 4 Τηλεόραση 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  5 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Διαγώνιος (ίντσες) 32'' 

4 Ποιότητα Ανάλυσης Full HD 

5 Τεχνολογία Panel Επίπεδη 

6 Ενεργειακή Κλάση >= Α+ 

7 
Σύστημα Ήχου 

Στερεοφωνικός ήχος NICAM/A2 >= 

2x6W RMS 

8 Ανάλυση Οθόνης >= 1920 x 1080 

9 HDMI >= 2 

10 VGA >= 1 

11 USB 2.0 >= 1 

12 Component >= 1 

13 Composite >= 1 

14 Ψηφιακός Δέκτης Ενσωματωμένος 
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15 Επιτραπέζια Βάση Στήριξης Περιλαμβάνεται 

16 Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης Περιλαμβάνεται 

17 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.5 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 5 Σίδερο 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  2 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Τύπος σίδερου Με ατμό 

4 Ισχύς (σε Watt) >= 2200 

5 Υλικό-Τεχνολογία πλάκας Aνοξείδωτο 

6 Χωρητικότητα δοχείου νερού (σε ml) >= 320 

7 Σύστημα κατά των αλάτων Ναι 

8 
Φωτεινή λυχνία λειτουργίας / επίτευξη 

θερμοκρασίας 
Ναι 

9 Εξτρα ατμός Ναι 

10 Λειτουργία ψεκασμού Ναι 

11 
Σύστημα αυτόματου καθαρισμού Self 

Clean 

Ναι 

12 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.6 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 6 Σιδερώστρα 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  2 

2 Ρυθμιζόμενο Ύψος  Περιλαμβάνεται 

3 Πλενόμενο Κάλυμμα Ναι 

4 Ρύθμιση Ύψους Ναι 

5 Κατάλληλη Για Σίδερα Ατμού Ναι 

6 
Μεγάλη Επιφάνεια Με Μεγάλη Αντοχή Στις 

Υψηλές Θερμοκρασίες 

Ναι 

7 Σύστημα Εύκολου Ανοίγματος Ναι 

8 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.7 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 7 Θερμάστρα χαλαζία 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  2 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Επιλογές θερμοκρασίας 2, >= (1100/2200 Watt) 

4 Ισχύς  >= 2200 Watt 

5 Λάμπες χαλαζία Ναι 

6 Αριθμός λαμπών >= 4 

7 Προστασία υπερθέρμανης Ναι 

8 Θερμοστάτης Ναι 

9 Ροδάκια για εύκολη μεταφορά Ναι 

10 Διακόπτης ασφαλείας Ναι 

11 Εγγύηση >= 1 Χρόνια 
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Α.1.8 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 8 Αφυγραντήρας 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Τύπος Συσκευής  Αφυγραντήρας με συμπιεστή 

4 Δυνατότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/ημέρα) >= 10lt 

5 Ισχύς (σε Watt) >= 200 

6 Ένδειξη Γεμάτου Δοχείου Ναι 

7 
Δυνατότητα Μόνιμης Σύνδεσης με 

Αποχέτευση /Σύνδεση αποχέτευσης 

Ναι 

8 
Αυτόματη Διακοπή Λειτουργίας για Γεμάτο 

Δοχείο 

Ναι 

9 Φίλτρα αέρα Ναι 

10 Τύπος Ψυκτικού Μέσου R134A 

11 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.9 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 9 Φούρνος μικροκυμάτων 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Χωρητικότητα (lt) >= 20 

4 Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt) >= 1200 

5 Επιλογές ισχύος μικροκυμάτων >= 6 

6 Χρονόμετρο Ναι 

7 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

   

Α.1.10 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 10 Τοστιέρα 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  2 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Ισχύς (σε Watt) >= 750 

4 Αριθμός τοστ 2 

5 Πλάκες grill Ναι 

6 Αντικολλητικές πλάκες Ναι 

7 Άνοιγμα πλακών 180ο Ναι 

8 Απορρόφηση >= 352m3/h 

9 Απορρόφηση ελεύθερης ροής >= 550m3/h 

10 Εγγύηση >= 1 Χρόνια 

Α.1.10 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 11 Σκούπα ηλεκτρική 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Ισχύς  >= 800 W 
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4 Χωρητικότητα σακούλων  >= 2 lt 

5 Διαθέτει ένδειξη πλήρης της σακούλας Ναι 

6 Ρύθμιση αναρρόφησης Ναι 

7 
Καλώδιο τροφοδοσίας με αυτόματη 

τακτοποίηση 

Ναι 

8 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Α.1.10 Ηλεκτρική συσκευή τύπου 12 Ανεμιστήρας 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και 

μοντέλο 
Ναι 

3 Τύπος ανεμιστήρα Με ορθοστάτη 

4 Ισχύς (σε Watt) >= 45 

5 Διάμετρος (σε cm) >= 40 

6 Ταχύτητες ανεμιστήρα 3 

7 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης Ναι  

8 Περιστροφική κίνηση Ναι 

9 Ρυθμιζόμενο ύψος Ναι 

10 Εγγύηση >= 2 Χρόνια 

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Β.1 ΕΠΙΛΑ   

   

Β.1.1 Έπιπλα τύπου 1 Τραπέζι κουζίνας με 4 καρέκλες 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο Ναι 

3 Υλικο σκελετου Μεταλλικο 

4 Υλικο επενδυσης σκελετου MDF 

5 Διάσταση τραπεζιού >= 120x70x74 εκ. 

6 Διάσταση καρέκλας >= 39×42,5×88,5 εκ. 

7 Ύψος καθίσματος >= 43 εκ. 

8 Διαστάσεις καθίσματος >= 39×37 εκ. 

Β.1.2 Έπιπλα τύπου 2 Καναπές τριθέσιος - κρεβάτι 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο Ναι 

3 Τύπος Τριθέσιος 

4 Υλικό Ύφασμα 

5 Διαστάσεις (ΜxΒxΥcm) >= 175x83x74cm 

6 Βάθος Καθίσματος >= 50cm 

7 Ύψος Καθίσματος >= 35cm 

8 Πόδια Μεταλλικά 

Β.1.3 Έπιπλα τύπου 3 Ντουλάπα 3 φύλλων με συρτάρια 
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α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο Ναι 

3 Φύλλα ντουλάπας  >= 3 

4 Αριθμός συρταριών  >=2 

5 Υλικό κατασκευής Μελαμίνη 

6 Δύο αριστερά φύλλα Ενσωματωμένη αλουμινένια ράβδος 

7 Δεξί φύλλο Ενσωματωμένα >= 2 ράφια 

8 Διαστάσεις  >= 120x50x180cm 

Β.1.4 Έπιπλα τύπου 4 Καρέκλα γραφείου 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο Ναι 

3 Ανατομική ψηλή πλάτη Ναι 

4 Αμορτισέρ ρυθμιζόμενο Ναι 

5 Μεταλλική βάση Ναι 

6 Μπράτσα δεξιά / αριστερά Ναι 

Β.1.5 Έπιπλα τύπου 5 Συρταριέρα 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο Ναι 

3 Συρτάρια  >= 4 

4 Υλικό κατασκευής  Μελαμίνη 

5 Διαστάσεις  80Χ45Χ87 εκ. 

   

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Γ.1 Σκεύος κουζίνας   Κατσαρόλες 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων  1 

2 Να αναφερθεί το μοντέλο Ναι 

3 Σετ 6 ΤΕΜ 

4 Υλικό κατασκευής  ανοξείδωτο ατσάλι 

5 1 Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι διαστάσεων >= 24 x 13,5 εκ - 6,1 L 

6 1 Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι διαστάσεων >= 20 x 11,5 εκ - 3,6 L 

7 1 Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι διαστάσεων >= 18 x 10,5 εκ - 2,6 L 

8 1 Κατσαρολάκι με γυάλινο καπάκι διαστάσεων >= 16 x 9,5 εκ - 1,9 L 

9 1 Κατσαρολάκι με γυάλινο καπάκι διαστάσεων >=16 x 9,5 εκ - 1,9 L 

10 1 Τηγάνι με γυάλινο καπάκι διαστάσεων >= 24 x 6,5 εκ - 2,9 L 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Α/Α 
 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ  

1 
39710000-2 

Ηλεκτρική κουζίνα  ΤΕΜ                 5            150,00€ 750,00€ 

2 39710000-2 Πλυντήριο ρούχων ΤΕΜ                 7            164,00€ 1.148,00€ 

3 
39710000-2 Ψυγείο μεσαίου 

μεγέθους 
ΤΕΜ 6 145,00€ 870,00€ 

4 39710000-2 Τηλεόραση ΤΕΜ 5 125,00€ 625,00€ 

5 39710000-2 Σίδερο ΤΕΜ 2 16,00€ 32,00€ 

6 39710000-2 Σιδερώστρα ΤΕΜ 2 16,00€ 32,00€ 

7 39710000-2 Θερμάστρα χαλαζία ΤΕΜ 2 25,00€ 50,00€ 

8 39710000-2 Αφυγραντήρας ΤΕΜ 1 75,00€ 75,00€ 

9 39710000-2 Φούρνος μικροκυμάτων ΤΕΜ 1 45,00€ 45,00€ 

10 39710000-2 Τοστιέρα ΤΕΜ 2 18,50€ 37,00€ 

11 39710000-2 Σκούπα ηλεκτρική ΤΕΜ 1 32,00€ 32,00€ 

12 39710000-2 Ανεμιστήρας ΤΕΜ 1 16,00€ 16,00€ 

     Μερικό σύνολο 3.712,00 € 

     ΦΠΑ 24% 890,88€ 

     Γενικό σύνολο 4.602,88€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

Α/Α 
 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ  

1 
39140000-5 Τραπέζι κουζίνας με 4 

καρέκλες 
ΤΕΜ                 1             65,00€ 65,00€ 

2 
39140000-5 Καναπές τριθέσιος - 

κρεβάτι 
ΤΕΜ                 1             90,00€ 90,00€ 

3 
39140000-5 Ντουλάπα 3 φύλλων με 

συρτάρια 
ΤΕΜ 1 120,00€ 120,00€ 

4 39140000-5 Καρέκλα γραφείου ΤΕΜ 1 45,00€ 45,00€ 

5 39140000-5 Συρταριέρα ΤΕΜ 1 50,00€ 50,00€ 

     Μερικό σύνολο 370,00 € 

     ΦΠΑ 24% 88,80€ 

     Γενικό σύνολο 458,80€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 

Α/Α 
 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ  

1 39221100-8 
Κατσαρόλες σε 6  

τεμαχίων 
ΤΕΜ                1              55,00€ 55,00€ 

     Μερικό σύνολο 55,00€ 

     ΦΠΑ 24% 13,20€ 

     Γενικό σύνολο 68,20€ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Μελέτης 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων 

για τις ανάγκες των οφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για 

αστέγους»  που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Στις 31.08.2018 υπεγράφη, 

μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, του 

Δήμου Ηρακλείου και της ΔΗΚΕΗ, προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του 

σχεδίου ΣΕ-4, με τίτλο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και 

Εργασία για τους αστέγους», το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ 

Δ13/οικ.36900/2072/03.07.2018 Απόφαση Έγκρισης της Αναπληρώτριας ΥΕΚΑΚΑ. 

Η ΔΗΚΕΗ συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος ως Φορέας Διαχείρισης. 

Βασικός στόχος του σχεδίου ΣΕ-4 αποτελεί η μείωση του φαινομένου της έλλειψης 

στέγης στο Δήμο Ηρακλείου, μέσα από τη δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών 

ενεργειών υπέρ των αστέγων και των προσώπων τα οποία έχουν επισφαλή 

πρόσβαση σε επαρκή κατοικία, ώστε να μεταβούν σε επαρκείς αυτόνομες μορφές 

διαβίωσης και να υποστηριχθούν μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και μέσω υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Οι 

ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου είναι: 

(α) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους κατά 

την περίοδο της προετοιμασίας τους για τη σταδιακή ένταξή τους σε επαρκείς 

αυτόνομες μορφές διαβίωσης, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξής τους από 

το σχέδιο, με σκοπό την κινητοποίησή τους για την επανένταξή τους στον 

κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για 

την κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη.  

(β) Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, μέσα από την αξιοποίηση των 

ευκαιριών στέγασης από το σχέδιο και των δράσεων συμβουλευτικής από το 

προσωπικό που θα απασχοληθεί στο σχέδιο, προκειμένου όλοι ωφελούμενοι να 

υποστηριχθούν για την ενοικίαση κατοικίας και την εκμάθηση δεξιοτήτων για την 

ορθή διαχείριση της νέας τους κατάστασης. 

(γ) Η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών 

των ωφελουμένων, προκειμένου όλοι οι ωφελούμενοι να υποστηριχθούν 

οικονομικά για την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, για την αγορά 

βασικών οικοσκευών από το σχέδιο καθώς και για  την υποβολή αιτήσεων για την 

αξιοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» ή το 

ΤΕΒΑ καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, δράση, δομή ή υπηρεσία είναι σε 

ισχύ κατά την περίοδο που θα είναι ωφελούμενοι του σχεδίου (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο κ.α.). 

(δ) Η αξιοποίηση των ευκαιριών εργασιακής επανένταξης του προγράμματος, 

προκειμένου ποσοστό κατ’ ελάχιστον 20% των ωφελουμένων να υποστηριχθούν 

στην εργασιακή τους επανένταξη, είτε μέσω της πρόσληψής τους σε επιχειρήσεις, 

είτε μέσω της δημιουργίας επιχείρησης ή Κοινωνικής Επιχείρησης. 

(ε) Η διασύνδεση των ωφελουμένων με άλλους τοπικούς φορείς για την περεταίρω 

υποστήριξή τους (προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων, εξειδικευμένες υπηρεσίες 

για ειδικές ομάδες στόχου, όπως χρήστες ουσιών και ψυχικά πάσχοντες) 
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(στ) Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων και 

επιχειρήσεων αναφορικά με θέματα υποστήριξης αστέγων, είτε για την εύρεση 

κατοικιών, είτε για την ένταξή τους στην απασχόληση. 

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με: 

1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 

(ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

4) 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. 

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

«Μεταρρύθμισης του Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν 

σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως φορείς 

γενικής κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016 

 

Άρθρο 3ο 

Διαδικασία Ανάθεσης  της Προμήθειας 

Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται στο άρθρο 1 θα πραγματοποιηθεί 

με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά στο Γενικό Σύνολο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016. 

 

Άρθρο 4ο 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 

παράδοση των προς προμήθεια ειδών η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει 

λάβει χώρα έως την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στους 

χώρους στέγασης των οφελουμένων του προγράμματος τους οποίους θα 

τους υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 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. 

3. 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. 

4. 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 στον τόπο που θα του υποδειχθεί, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
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υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται: 

α)Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέλεση των 

εργασιών όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα. 

β)Ότι 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   

γ)Ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης 

δ)Ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 6ο 

Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Κατά 

την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 

κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 

εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 

από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 και με τα αποδεικτικά μέσα 

του άρθρου 5  της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 

ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒΦΗΟΚ6Ξ-2Ψ5



13 

 

Άρθρο 7ο  

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες 

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση 

της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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 ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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 υπηρεσίες 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. 

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

αναδόχου. 

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

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 8ο  

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου 
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Άρθρο 9ο 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

οι όροι της πρόσκλησης αναγράφονται στα αντίστοιχα έγραφα της σύμβασης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου – Κυρώσεις) και 15 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , 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 αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 10ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 

οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 11ο 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 9ο , 11ο της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την 

πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5ο της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 12ο  

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 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 ή με πρακτική διαδικασία  

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. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα 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 εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 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. 

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 συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

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. 

 

Άρθρο 14ο 

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. 

2. 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος 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. 

1. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 15ο  

Ρήτρα εχεμύθειας σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων  

1) Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου και από τους υπεργολάβους 

αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης, γίνεται με τον όρο ότι 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σε αρχεία με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που τηρούνται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου επεμβαίνουν 

μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων 

πρόσβασης από την  αναθέτουσα αρχή. 

2) 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. 

3) Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα 

χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 

4) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, 

διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν 

σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει 

τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες 

που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. 

5) Τα  παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον 

απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 

σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της 

σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για 

την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 

προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 17ο 

Ανωτέρα βία 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
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φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 

τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 

ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 18ο  

Αναθεώρηση τιμών 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και 

αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 19ο 

Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την έκδοση του τιμολογίου.  

2. 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.  

3. 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρα 347 και 350 των νόμων 

4412/2016 σε συνδυασμό με την ΥΑ1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.03.2017) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ που ισχύουν κατά την ημέρα 

της ανάθεσης. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού που ισχύει κατά την 

ημέρα της ανάθεσης. 

 

2. Την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για όλες τις ανωτέρω 

προμήθειες. 

                                                 

 

                                

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
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