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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Είδος
Αντικείμενο είναι η Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου για τις ανάγκες Δήμου Ηρακλείου
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις - αποφάσεις
A. Διατάξεις
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
3. 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.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
5. Του ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,
Β. Αποφάσεις
1. Την με Αρ. Πρωτ. 85250 - 03/09/2019 απόφαση ημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου».
1. Την με Αρ. Πρωτ. 86763 - 06/09/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του
τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη.
2. Την με αριθμ. 555 - 8/10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.με
ΑΔΑΜ 19REQ005678996 με την οποία:
Α) Εγκρίνεται η Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου και η διάθεση πίστωσης 74.396,28€ με ΦΠΑ,
ολογράφως '' εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά. εις βάρος των ΚΑ
όπως φαίνονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό. ''
Β) Εγκρίνεται η μελέτη, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι γενικά του διαγωνισμού.
Γ) Εκδίδεται η Α-1469,1470 - 8/10/2019 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης για τους παραπάνω λόγους που αναρτήθηκε
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΟΑΗΩ0Ο-7Ι9,Ω8Ν6Ω0Ο-Ε1Β

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις με συνοπτικό
διαγωνισμό και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής κατ' άρθρο μη
υπερβαίνοντας την κατ΄άρθρο τιμή του προϋπολογισμού..
Άρθρο 4ο Έλεγχος των δικαιολογητικών
Αν από τη διαδικασία της αξιολόγησης κριθήκατε ως ανάδοχος παρακαλείστε εντός δέκα ημερολογιακών
ημερών να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που ζητάμε στη διακήρυξη και με υπεύθυνη δήλωση σας
δηλώσατε ότι διαθέτετε.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ζητάτε εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή παράταση μερικών ημερών. Το
αργότερο πριν την ημερομηνία παράδοσης.
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Σε περίπτωση μη προσκόμισης εκπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σας υπέρ της αναθέτουσας αρχής
και ανάδοχος κυρήσεται ο επόμενος μειοδότης.
Άρθρο 5ο Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Τυχόν μεταφορικά η κόστος εκφόρτωσης καταβάλλονται από τον ανάδοχο.
Άρθρο 6ο Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Ν. 4412/2016.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε

Άρθρο 7ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
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