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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της παρούσης είναι η Προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου. 

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις. 

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα του άρθρου 118. 

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. Την υπ’ αριθμ. 17810/26.02.2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής 

στους Αντιδημάρχους (ΑΔΑ: 6Β9ΡΩ0Ο-Ν47). 

6. Τον ψηφισμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021 και τους Κ.Α 70-6614.001 εξόδων, με 
τίτλο δαπάνης «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, 
κλπ.)», 50-6614.001 εξόδων, με τίτλο δαπάνης «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, 
χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.)» και 10-6614.001 με τίτλο δαπάνης «Λοιπές προμήθειες 
ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου 
Ηρακλείου». 

7. Το υπ’ αριθμ.15550/22.02.2021 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008173272) και το υπ’ αριθμ. 

15778/22.02.2021 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την εν λόγω 

προμήθεια. 

8. Τις υπ’ αριθμ.  Α-633 έως και Α-635 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.922,00 € για 

την εν λόγω προμήθεια. 

9. Την υπ’ αριθμ. 15776/22.02.2021 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της 

προμήθειας σφραγίδων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  και β) οι τεχνικές προδιαγραφές της εν 

λόγω προμήθειας (ΑΔΑ: 93ΖΤΩ0Ο-ΝΕΘ). 
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Άρθρο 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – κριτήριο ανάθεσης 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση 

Αντιδημάρχου, έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

 

Άρθρο 4ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης  

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία:  

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της  

υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος. 

- 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 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 προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς. 

   - Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

στους    οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 

ii) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο «Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς». 

iii) Ασφαλιστικά ενημερότητα σε ισχύ. 
 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20. 

 

Άρθρο 5ο 

Τόπος Παράδοσης. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως 

προκύπτουν κάθε φορά, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση, κατόπιν 

συνεννοήσεως με το Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών. 

 

Άρθρο 6ο  

Παραλαβή Υλικών προμήθειας 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 
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μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια 

της μακροσκοπικού ελέγχου.  

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. 

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

 

 

Άρθρο 7ο 

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 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, δε 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. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου. 

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

υπηρεσίας. 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.4412/2016.  

Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου. 

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

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

 

Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών  

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

σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 10ο  

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

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 11ο  

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. 
 

 

Άρθρο 12ο: 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 13ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή 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 στο άρθρο 73 παρ1. του ν4412/16  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. 

 

   

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Προμηθειών - Δημοπρασισιών 

 

Β. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 

 

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Σταυρακάκη ελένη 

 


