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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΕΡΓΟ: Ανάθεση Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγού  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                        Ζεύγους (γεννήτρια) & συντήρηση του  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                τριφασικού αεροσυμπιεστή  (κλειστού τύπου)           

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                      του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων 

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                     

Τηλ.: 2813409613 

Fax:  2813409616 

E-mail:  diaxirisi@heraklion.gr 

Ηράκλειο   18/05/2021 
 

 

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

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι:  
Η συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού αεροσυμπιεστή  (κλειστού 

τύπου) του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων κίνησης οχημάτων. 
 

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 κωδικό Κ.Α 10-6265.013, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής 

αποθήκης αναλώσιμων ειδών και Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων» και ποσού 700,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του 

οικονομικού έτους 2021. 
 

Β. Τις αποφάσεις:  
1. Την υπ’ αριθ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων 

και την με αριθ. πρωτ. 75309/27-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας 

τους με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι τις 28-02-2021. 

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 
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υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 

4. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021. 

5. Το υπ αριθ. 43798/19-5-2021 Πρωτόγεννές και Τεκμηριωμένο Αίτημα  του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών              

& Αποθεμάτων για την ανάθεση συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) του Δημοτικού Πρατηρίου 

Καυσίμων. 

6. Την διάθεση πίστωσης  και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-1085) με ΑΔΑ: 6Σ3ΖΩ0Ο-ΤΥ9, συνολικού ποσού 

700,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.013, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής 

αποθήκης αναλώσιμων ειδών και Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης  

  Η εκτέλεση της ανάθεσης 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 συνολική προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, 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 ανάθεσης 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) Προϋπολογισμό 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 υπηρεσία ελέγχου, συντήρηση αναγόμωση & υδραυλική δοκιμή των 
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πυροσβεστήρων, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα 

εξής δικαιολογητικά:  

α) 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.  

β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

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

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4704/2020. 

 

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 

Χρόνος –Τρόπος εργασιών συντήρησης.  

Η ανάθεση των εργασιών συντήρησης, 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 συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού 
αεροσυμπιεστή  (κλειστού τύπου)  και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και είναι υπεύθυνος για κάθε 

ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 

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

 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Παραλαβή εργασιών συντήρησης 

1. Η παραλαβή της συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος ( γεννήτρια) & συντήρηση του τριφασικού 
αεροσυμπιεστή  (κλειστού τύπου) γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης 

προμηθειών – εργασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

2. Κατά τη διαδικασία διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. 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:  

α) να παραλάβει το υλικό / εργασίες,  

β) να παραλάβει το υλικό / εργασίες με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

    σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό / εργασίες .  

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

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου  

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

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  



 4 

Α) Τιμολόγιο παροχής 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

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 

 


