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                   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια νωπού κρέατος (κοτόπουλου και χοιρινού) 

συνολικού κόστους 21.752,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%) το οποίο θα διανεμηθεί με 

διατακτικές μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Ηρακλείου, στους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι 

ως ωφελούμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου βάσει οικονομικών και κοινωνικών 

κριτηρίων, για την περίοδο του Πάσχα 2021. 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις & αποφάσεις 

Α. Τις διατάξεις: 

i. Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018) «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»] - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

ii. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

ισχύει. 

iii. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

iv. Το άρθρ. 32 παρ. 2 περ.γ του Ν.4412/2016 

Β. Τις αποφάσεις: 

 

i. Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου ως 

Διατάκτη. 

ΤΙΤΛΟΣ:  Προμήθεια κρέατος για τους ενδεείς 
πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για την 
περίοδο του Πάσχα 2021. 
 
Κ.Α: 15-6481.001 «Δαπάνες για την περίθαλψη 
ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης) (άρθρο 
262, παρ. 2 Π.Δ. 410/95, αρθ. 202, παρ. 2 του 
Ν.3463/2006)»  
 Προϋπολογισμός: 21.752,50 (με Φ.Π.Α) 
 

 



i. Την με  αριθμ.  πρωτ. 17810/26-02-2021 (ΟΡΘH ΕΠΑΝAΛΗΨΗ) απόφαση Δημάρχου ορισμού 

Αντιδημάρχων και Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου.  

ii. Τη με αρ. 349/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης δαπάνης. 

 

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν4412/16 όπως ισχύει, μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή 

προσφορών. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.  

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα δοθεί με συμπλήρωση του παρεχόμενου Έντυπου 

Οικονομικής Προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους [κοτόπουλο 

νωπό ολόκληρο - Χοιρινό νωπό από μπούτι άνευ οστών, άνευ δέρματος] αυτού. 

 

Άρθρο 4ο:Δικαιολογητικά συμμετοχής–Φάκελος Προσφοράς-Ανάθεση 

 

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

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

όπου να δηλώνεται ότι:  

• 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. 

• Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 

 

2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης.  

 

3) Ασφαλιστικά και Φορολογική 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. 

4) Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης 

Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της 

σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών  

5) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης φάκελο της 

τεχνικής Προσφοράς. 

6) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου αφού ο ανάδοχος έχει προσκομίσει 

τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 5ο: Κατάθεση προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

πρόσκληση. 

 

Άρθρο 6ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Μετά την απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο 

Δήμο Ηρακλείου σε χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσματος και προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 7ο: Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης., το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 



λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132του Ν.4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που 

θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή 

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 8ο : Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά στοιχεία που θα υπογράψει ο ανάδοχος είναι:  



• Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της προμήθειας και του αναδόχου 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

• Η Προσφορά του Αναδόχου 

 

 

Άρθρο 9ο : Τόπος, τρόπος & χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  

Ως τόπος παραλαβής των προϊόντων ορίζεται το/τα κατάστημα/τα του προμηθευτή που θα διαθέτει 

στο Ηράκλειο, στο οποίο/οποία οι δικαιούχοι πολίτες θα προσέρχονται σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη διαδικασία 

Τα προϊόντα (κοτόπουλο νωπό ολόκληρο και Χοιρινό νωπό από μπούτι άνευ οστών, άνευ δέρματος) 

θα διανεμηθούν άπαξ στους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου, ωφελούμενους των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Ηρακλείου για τη γιορτή του Πάσχα 2021. Η παράδοση των 

προϊόντων θα γίνει στο/α κατάστημα/τα του προμηθευτή πριν από την ημέρα του Πάσχα, κατόπιν 

συνεννόησης του προμηθευτή με την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης. Η παράδοση των ειδών θα 

γίνει στο κατάστημα/καταστήματα του προμηθευτή σε κάθε δικαιούχο που θα προσκομίζει έγγραφο 

(διατακτική) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και στο οποίο θα 

αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, αριθμός μητρώου – κωδικός  ο οποίος θα δίδεται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα είναι μοναδικός για κάθε δικαιούχο, η ποσότητα και το είδος 

των τροφίμων που δικαιούται.   

Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση του προϊόντος στο δικαιούχο θα πρέπει να παραλαμβάνει το 

παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο και θα παραδίδει στο δικαιούχο το προϊόν συσκευασμένο σε 

πρώτη και δεύτερη συσκευασία όπως προβλέπεται, στην ποσότητα που του αναλογεί. Κατά την 

παραλαβή του προϊόντος ο δικαιούχος θα υπογράφει στην κατάσταση παραλαβής που θα τηρεί ο 

προμηθευτής. 

 

 

Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, δηλ. 

πριν τη γιορτή του Πάσχα κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Διεύθυνση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης. Κατά την παράδοση των προϊόντων στους δικαιούχους, ο προμηθευτής θα 

συμπληρώνει με δική του ευθύνη, την κατάσταση παραλαβής με τα στοιχεία των δικαιούχων 

(ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/διαβατηρίου, αριθμό μητρώου) στην οποία ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να 

υπογράφει κατά  την παραλαβή των προϊόντων. Επίσης, υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της 

διάθεσης των προϊόντων στους δικαιούχους, να συλλέξει όλα τα  έγγραφα που του παραδίδονται 

(διατακτικές) που του έχουν παραδοθεί από τους ωφελούμενους της υπηρεσίας, καθώς και τις 

καταστάσεις παραλαβής με τις υπογραφές των δικαιούχων, τα οποία οφείλει να προσκομίσει στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ως συνοδευτικά του Τιμολογίου.  

 ανάδοχος υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου στους χώρους διάθεσης των προϊόντων στους δικαιούχους. 

Υποχρεούται δε να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα 

των δικαιούχων και να είναι διακριτικός σε κάθε συναλλαγή με αυτούς κατά την παράδοση/ 

παραλαβή του προϊόντος. 



Ο ανάδοχος οφείλει τέλος, να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλόλητας και προελεύσεως των 

προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 

Η οριστική παραλαβή των τροφίμων θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του 

Δήμου Ηρακλείου, αφού ο προμηθευτής προσκομίσει με το τιμολόγιό του την κατάσταση με τις 

υπογραφές των δικαιούχων και το σύνολο των εγγράφων (διατακτικών) της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης. 

 Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών, ο προμηθευτής να διαθέτει δύο 

(τουλάχιστον) καταστήματα, εντός των ορίων της πόλης του Ηρακλείου σε δύο από τις πέντε 

Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου (1η Δ.Κ.: Κέντρο Δ. Ηρακλείου, 2η Δ.Κ.: Πόρος – 

Κατσαμπάς, 3η Δ.Κ.: Θέρισος – Δειλινά – Τάλως, 4η Δ.Κ.: Μασταμπάς – Φορτέτσα – Αγ. Ιωάννης, 5η 

Δ.Κ.: N. Αλικαρνασός) τα οποία να διαθέτουν την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ.  

Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι: 

1. 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.   

2. Δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

3. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Άρθρο 11ο : 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 όπως ισχύει, 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 

την αρμόδια Επιτροπή 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 12ο : Παραλαβή υλικών προμήθειας  

H παραλαβή των υλικών  γίνει από επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, 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.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού  με παρατηρήσεις –απόρριψης  του προϊόντος) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

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 για τον Δήμο Ηρακλείου,  με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προϊόντα 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. 

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 

 

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά 

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή το οποίο θα συνοδεύεται από την κατάσταση με τις υπογραφές των 

δικαιούχων και το σύνολο των εγγράφων της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης (που θα προσκομίζει 

ο κάθε δικαιούχος στο κατάστημα για την παραλαβή του προϊόντος). 

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

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του προϊόντος στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 

του Ν.4412/2016. 

Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής των προϊόντων στην αποθήκη του Δήμου. 

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

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  

 

Άρθρο 14ο : Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης  και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής - Καινοτόμων Δράσεων - Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, η οποία και θα εισηγείται στο Δημοτικό 



Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 

του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης 

 

Άρθρο 15ο :Εκπρόθεσμη παράδοση υλικό  

• 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 όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

• 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 Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια 

Επιτροπή 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 16ο : Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε 

ή συντήρησε αυτά μέσα στο 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 όπως ισχύει. 



 

Άρθρο 17ο : Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι: 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης η 

Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

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 όπως ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να παρατείνει τη σύμβαση όταν προκύψουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κρίνει σκόπιμο, λόγω αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς του αναδόχου (π.χ. ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας – παρεχόμενου είδους). Προς 

τούτο οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 18ο: 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 στην παράγραφο 2.2.3.1 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 19ο :Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 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. 

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 αρμοδίου 

αποφαινόμενου 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. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική 

εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

Άρθρο 20ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

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

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΔΑΤΣΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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