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   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς της  γρίπης, 

για χρήση στις Υπηρεσίες και στους χώρους  που συγκεντρώνονται πολλά άτομα 

A/A Κωδικός Μ.Μ Αναλυτική Περιγραφή Ειδών 
  

1 25.030-0214 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Διανομέας  Αντισηπτικού υγρής μορφής τοίχου χωρητικότητας 800 έως 1000ml 

Εύχρηστος διανομέας τοίχου χωρητικότητας 800 έως 1000ml για τοποθέτηση υγρού 

αντισηπτικού  μορφής (Gel) χεριών ιδανικός για σχολεία, ιατρεία, εργοστάσια, και γενικά 

για κάθε χώρο που συγκεντρώνονται πολλά άτομα 

2 25.030-0215 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Αντισηπτικό υγρής μορφής (Gel)  ιδανικό για την καθαριότητα και την υγιεινή 

Καθαρισμού Χεριών. Έχει μεγάλη ικανότητα καθαρισμού και φέρει στη σύνθεσή του 

δερματολογικά εγκεκριμένα συστατικά µυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, που προστατεύουν 

την επιδερμίδα από παθήσεις και την διατηρούν απαλή και ευχάριστα αρωματισµένη, που 
εγγυώνται τέλεια προστασία.  Σε Οικονοµική Συσκευασία: 4lt  Να φέρουν Ελληνική ετικέτα 
συστατικών, έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και 
φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών, Να είναι κατάλληλα για χρήση σε σχολεία, ιατρεία, 

εργοστάσια, και γενικά για κάθε χώρο που συγκεντρώνονται πολλά άτομα. Να είναι  
πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO.   

3 25.030-0208 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Αντισηπτικό υγρής μορφής χεριών 475-600 ml με αντλία. Αντισηπτικό αλκοολούχο 

διάλυμα, κατάλληλο για Υγιεινή και Χειρουργική αντισηψία των χεριών με εντριβή. Η 

χρήση του να μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε, χωρίς την ύπαρξη νεροχύτη ή νερού. Να 
έχει μεγάλη ικανότητα καθαρισμού και φέρει στη σύνθεσή του δερματολογικά 

εγκεκριμένα συστατικά, που προστατεύουν από παθήσεις και µικρόβια. Να είναι 

κατάλληλα για χρήση σε σχολεία, ιατρεία, εργοστάσια, και γενικά για κάθε χώρο που 

συγκεντρώνονται πολλά άτομα. Να είναι  πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων 

ISO.   

4 25.030-0216 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Αντιβακτηριδιακό Υγρό Κρεμοσάπουνο χεριών με Αντλία 500ml. Να εξουδετερώνει το 
99,9% των µικροβίων συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που µπορεί να προκαλέσουν 
δερµατικές µολύνσεις, λοιµώξεις του αναπνευστικού & γαστρεντερίτιδες, µε ευχάριστο 
άρωµα. Η καθηµερινή χρήση του προστατεύει τα χέρια από τα µικρόβια και σας βοηθάει να 
τα διατηρείτε υγιεινά καθαρά. Να περιέχει ισορροπηµένο ph, η οποία να είναι κλινικά 
αποδεδειγµένη, ήπια για την επιδερµίδα, παρέχοντας παράλληλα την αξιόπιστη προστασία 
των αόρατων µικροβίων. 

5 25.026-0547 

Κουτί των 

50 

τεμαχίων 

Χειρουργικές μάσκες με λάστιχο προστασίας από µικρόβια, βακτήρια και ιούς σε 
συσκευασία των 50 τεµαχίων. Να διαθέτει πρακτικά λάστιχα που εξυπηρετούν όλους τους 
χρήστες και ειδικό φίλτρο προστασίας  

      
             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι:  

Η Προµήθεια Αναλωσίµων ειδών προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη κατά της 

διασποράς της  γρίπης, για χρήση σε χώρους  που συγκεντρώνονται πολλά άτοµα των υπηρεσιών 

του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Α. Ισχύουσες διατάξεις:  

Η προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 

   22 του Ν. 3536/2007 

• 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. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

   Αποκεντρωµένης Διοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/2010) 

Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6699.001, µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων» του 

προϋπολογισµού του Δήµου οικονοµικού έτους 2020. 

 

Β. Τις αποφάσεις:  
1. Η µε αρ. πρωτ. 85250/2019 απόφασης Δηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων του Δήµου Ηρακλείου κα 

εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προµήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των 

όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ) 

Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων                    

ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω 

2. Η µε αριθ. Πρωτ. 86247/2019 Απόφαση Δηµάρχου περί «ορισµού Αντιδηµάρχου του Δήµου Ηρακλείου ως 

Διατάκτη» 

3. Η µε αριθ. Πρωτ. 86763/2019 Απόφαση Δηµάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υποβολής 

    υπογραφής του τεκµηριωµένου Αιτήµατος διατάκτη. 

4. Τον εκτελούµενο εγκεκριµένο Τακτικό Προϋπολογισµό του Δήµου Ηρακλείου έτους 2020. 

5. Την διάθεση πίστωσης  και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-734) και µε   εγκεκριµένο αίτηµα ΑΔΑΜ: 

20REQ006414942, συνολικού ποσού 2.569,28 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 10-6699.001, µε τίτλο «Λοιπές 

προµήθειες αναλωσίµων» του προϋπολογισµού του Δήµου οικονοµικού έτους 2020, για την προµήθεια                        

<< Αναλωσίµων ειδών για την πρόληψη κατά της διασποράς της  γρίπης των Υπηρεσιών του Δήµου 

Ηρακλείου>>. 
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ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

  Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 µε Απόφαση Δηµάρχου.  

 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.  

Προϋποθέσεις Συµµετοχής  

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

1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι:  

• Είναι ενήµεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.  

• Είναι εγγεγραµµένοι σε Επαγγελµατικό Επιµελητήριο σε σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας 

κωδικό επαγγέλµατος.  

• Δεν έχουν συµµετάσχει 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.  

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 

ενδεικτικού προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς.  

2)  Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόµενο 

     Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δ) Τιµολόγιο Προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Δικαιολογητικά Ανάθεσης  

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελµατικής ικανότητας 

προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προµήθεια, εντός 10 ηµερών από σχετική πρόσκληση η οποία 

θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά:  

Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης των δικαιολογητικών.  

Υπόχρεοι για την υποβολή είναι:  

1) Τα φυσικά πρόσωπα  

2) Οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε  

4.) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις Ανωνύµων 

Εταιρειών (Α.Ε.).  

B) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το 

ειδικό επάγγελµά τους, το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό 

του συµµετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών.  

Γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της προµήθειας  
   Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής, µετά από την 

εξέταση των δειγµάτων που θα παραδοθούν από τους προµηθευτές.  

   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.  

    Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση αντιδηµάρχου µετά από την εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης.  

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
Σύµβαση 

   Τα στοιχεία της Σύµβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές 

προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός και η προσφορά του αναδόχου.  

   Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προµήθειας, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αντιδηµάρχου για την ανάθεση της προµήθειας, προς 

υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος -Τρόπος παράδοσης.  

Η παράδοση των αναλωσίµων ειδών, θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τµήµα Διαχείρισης Υλικών & 

Αποθεµάτων µετά από συνεννόηση µε τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα 

µέτρα για την µεταφορά και την παράδοση των ειδών και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και είναι 

υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του µέχρι την παράδοσής τους 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εκπρόθεσµη παράδοση υλικών  

1.  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 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιµο 5% 

επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 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.  

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου , ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 

παραλαβής και παρακολούθησης προµηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του Δήµου 

Ηρακλείου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Παραλαβή Υλικών προµήθειας  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης 

    προµηθειών της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται µακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός 

    έλεγχος. Στην παραπάνω διαδικασία µπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.  

Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια του 

µακροσκοπικού ελέγχου.  

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Χρόνος παραλαβής υλικών  

   Η Παραλαβή των αναλωσίµων ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 

µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία 

πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. 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 Δηµοσίου 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 

Δήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 

πληρωµή του προµηθευτή.  

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

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του 

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 σύµβαση 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση  

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, κριθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη αποκλίνουν από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, µπορεί να απορρίψει τα υλικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

208 του Ν. 4412/2016.  

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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016 .  

   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.  

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 ως έκπτωτου.  

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 
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Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προµηθειών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 13ο  
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου  

Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.                                   

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

Α) Τιµολόγιο του Προµηθευτή,  

Β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

     παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν. 

     4412/2016,  

Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήµου,  

Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» και  

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 

Άρθρο 14ο  
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α) παραδοθεί 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) Παραληφθούν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Αποπληρωθεί το συµβατικό τίµηµα, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρωθούν οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

    αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

Άρθρο 15ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις.                           

Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήµο.  

 

 

 
             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ   ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ  



A/A CPV Κωδικός Αναλυτική Περιγραφή Μ.Μ
Ποσότητα 

Μελέτης 

Τιµή 

Μονάδος

Καθαρή 

Αξία

Αξία Φ.Π.Α 

24%
Συνολική  Αξία

1
33631600-8 

Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά

25.030-0214

Διανομέας  Αντισηπτικού υγρής 

μορφής χεριών τοίχου χωρητικότητας 

800 έως 1000ml

Τεμάχια 20 12,000 240,000 57,600 297,600

2
33631600-8 

Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά

25.030-0215

Aντισηπτικό υγρής μορφής ιδανικό 

για την καθαριότητα και την υγιεινή 

Καθαρισμού Χεριών. Συσκευασία: 4lt  

Τεμάχια 20 30,000 600,000 144,000 744,000

3
33631600-8 

Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά

25.030-0208

Aντισηπτικό υγρής μορφής χεριών 

475-600 ml με αντλία. ιδανικό για την 

καθαριότητα και την υγιεινή 

Καθαρισμού Χεριών. 

Τεμάχια 60 9,200 552,000 132,480 684,480

4
33631600-8 

Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά

25.030-0216

Αντιβακτηριδιακό Υγρό 

Κρεμοσάπουνο χεριών με Αντλία 

500ml. ιδανικό για την καθαριότητα 

και την υγιεινή Καθαρισμού Χεριών. 

Τεμάχια 60 6,000 360,000 86,400 446,400

5
37412250-6 

(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΝΟΗΣ)

25.026-0547

Χειρουργικές μάσκες με λάστιχο 

προστασίας από μικρόβια, βακτήρια 

και ιούς σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων. 

Πακέτο 40 8,000 320,000 76,800 396,800

200 2072,000 497,280 2569,280ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( µέσο διαδικτύου ) σε τιµές λιανικής πώλησης, και 

λαµβάνοντας υπόψη αναζήτηση διαγωνισµών Δηµοσίου των τελευταίων 2 ετών.

Χρέωση  Κ.Α 10-6699.001 με τίτλο  « Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων » προϋπολογισμού 2020

                                                                                             Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΕΡΓΟ: Προµήθεια αναλωσίµων ειδών                            

         ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                          για την πρόληψη κατά της διασποράς της  γρίπης.             

         Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

         ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων                                                 

         Ταχ. Δ/νση:  Αµαξοστάσιο Δήµου Ηρακλείου                                                                                                                                         

         Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                                          

         Τηλ.:  2813409613                                                                                        Ηράκλειο  11/03/2020                             

         E-mail : diaxirisi@heraklion.gr   
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