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ΣΥ ΓΓ ΡΑ ΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας  
 

Στα πλαίσια της σύμβασης προβλέπεται η ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων» για την κάλυψη των αναγκών στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου μας. Ο υφιστάμενος ανελκυστήρας μεταφοράς εμπορευμάτων, δεν 

ανταποκρίνεται πλέον στη χρήση του, λόγω παλαιάς τεχνολογίας με αποτέλεσμα σήμερα να 

είναι ακατάλληλος από τον τεχνικό ασφαλείας και τον ανάδοχο συντηρητή ανελκυστήρων. 

Οπότε είναι επείγουσα η άμεση  αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα για την 

ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων, αλλά και την καταλληλόλητα των υποδομών η 

οποία παρακολουθείται συνεχώς και αξιολογείται πάντοτε κατά την ανασκόπηση από την 

διοίκηση του Δήμου. 

 
Άρθρο 2ο  
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 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.       Την κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων" με αριθμ. οικ. 

Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) 

5.     Την κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο " προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία  2014/33/ΕΕ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες" με 

αριθμ. οικ. Φ.9.2/39507/167/2016 (ΦΕΚ 1047/2016). 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Άρθρο 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί, μετά από Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εφόσον τηρούνται 

οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η κατακύρωση του αντικειμένου της παροχής προμήθειας 

στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

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. 

• 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 εργασίας και συμφωνούν με αυτούς. 

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

παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο.  

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, ο ανάδοχος 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) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης , εκ 

μέρους  του  νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Ατου 

Ν. 4412/2016 

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα  
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Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 

Μετά την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας, ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο 

Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο  

Διάρκεια σύμβασης παροχής προμήθειας 

Χρόνος Εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων με 

συνοδεία ατόμων» ορίζεται το διάστημα πέντε (5) μηνών  και θα αναφέρεται στην 

υπογράφουσα σύμβαση αναλυτικά.  

 
Άρθρο 8ο 

Τρόπος  Εκτέλεσης - Παράδοσης - Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  

Α.  Εργασίες για τον νέο ανελκυστήρα: 

1. Αποξήλωση παλαιού ανελκυστήρα και απομάκρυνση αυτού από το αμαξοστάσιο. 

2. Επέκταση φρεατίου για την τοποθέτηση του νέου ανελκυστήρα. 

3. Εκσκαφή για να αποκτηθεί το απαιτούμενο βάθος του πυθμένα. 

4. Απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφών. 

5. Τοποθέτηση του νέου ανελκυστήρα σε πλήρη λειτουργία. 

6. Παράδοση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών (π.χ. αιτήσεις, 

υπεύθυνες δηλώσεις, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια κλπ).  και 

πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα για την καταχώρηση 

του από την υπηρεσία στα ηλεκτρονικά μητρώα του Δήμου. 

 
Β. Η παράδοση και η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει  με την ολοκλήρωση της. 

Η ολοκλήρωση πραγματοποιείται με την σύνταξη αντίστοιχου  πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται για το σκοπό αυτό με  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν.4412/16 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων», δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
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διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προμήθειας που εκτελέστηκε. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της προμήθειας που 

εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή της εν λόγω   προμήθειας, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται μετά την παραλαβή του έργου.  

 

Άρθρο 9ο  

Ποινικές ρήτρες 

1. Αν ο ανάδοχος  παραδώσει  – εκτελέσει  την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων», με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 2. 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, 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 της σύμβασης.  

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.  

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

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

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 10ο  

Απόρριψη  προμήθειας  - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων» ή μέρους  αυτής , με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
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επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και η εκτέλεση 

άλλων, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 

της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος  των υπηρεσιών θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης , λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης  

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει  τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, 

ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή 

αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

    Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

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. 

 
Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ 

Η προϊσταμένη του 
τμήματος 

 

 

 

Ελπίδα Παπαδοκωστάκη – 
Λιναδάκη 

Πολιτικός μηχανικός 

Ο διευθυντής Τεχνικών 
Έργων & Μελετών 

 

 

 

Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Μηχ 

Πολεοδόμος MSc
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