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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ     ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » 

 
        Προϋπολογισμού 996,96 € συμπ. Φ.Π.Α.(24%) 

 

  

  

 
 

CPV: 35121600-4 

(Επιγραφές) 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Έντυπα προσφοράς  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται να προχωρήσει σε ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις που θα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών για την προβολή και 

δημοσιότητα της Κοινωνικής δομής του Κέντρου Κοινότητας που θα εδρεύει επί της  οδού 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης  

Η προμήθεια των επιγραφών κρίνεται απαραίτητη λόγω της μετακίνησης του Κέντρου σε νέο 

κτίριο και της πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων πολιτών στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. 

Συγκεκριμένα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια εξωτερικής Κεντρικής 

πινακίδας και  εσωτερικών πινακίδων για κάθε παράρτημα χωριστά καθώς και διάφορων υλικών 

ειδικής σήμανσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Κέντρου Κοινότητας και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών. Πρόκειται  για 

υπηρεσία της Δ/νσης  Κοινωνικής  Ανάπτυξης και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια αυτή τόσο 

για τις ανάγκες του προγράμματος όσο και για την εξυπηρέτηση των  πολιτών.  

Επισημαίνουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και οι πινακίδες πρέπει να πληρούν τις ακριβείς τεχνικές 

προδιαγραφές των εμβλημάτων όπως προβλέπεται στους όρους της δημοσιότητας της ΕΥΣΕΚΤ 

ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα ακριβή στοιχεία θα δοθούν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης 

Δήμου Ηρακλείου  

Η προμήθεια αυτή θα βαρύνει τον κωδικό  Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηράκλειου, με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος 

Ρομά και του ΚΕΜ» ποσού 996,96€ του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2021. Η  

χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από το  Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» βάση της υπ΄ 

αριθμού 5151/30-10-2019 απόφαση (ΑΔΑ:7ΧΕΡ7ΛΚ-ΧΝΦ) του Περιφερειάρχη Κρήτης  με 

θέμα: 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο 

Δήμο Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ 5002180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κρήτη 2014-2020” 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.   

  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής :  

Εξωτερικά θα χρειαστεί 

 

(1) Νέα επιγραφή εξωτερική με περιεχόμενο « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» διαστάσεων 3χ2 με αυτοκόλλητο βυνίλιο αμμοβολλής, το λογότυπο σε ψηφιακή 
εκτύπωση και τα γράμματα σε ψηφιακή εκτύπωση με πολυμερικά αυτοκόλλητα 

πλαστικοποιημένα  

 

Εσωτερικά θα χρειαστούν 

(5) πέντε εσωτερικές πινακίδες από Plexiglas πάχους 3mm με λευκό επικολλημένο 
αυτοκόλλητο στην μία όψη, διαστάσεων 50χ40 με το περιεχόμενο  

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» 
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« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» 

« ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ» 

« ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ»  

« ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» 

 
Επισημαίνεται ότι οι πινακίδες ΕΕ πρέπει να πληρούν τις ακριβείς τεχνικές 

προδιαγραφές των εμβλημάτων όπως προβλέπεται στους όρους της δημοσιότητας της 

ΕΥΣΕΚΤ ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα ακριβή στοιχεία θα δοθούν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου  

 

(3) τρεις εσωτερικές πινακίδες από Plexiglas πάχους 5mm διάφανες, διαστάσεων 1,00χ0,60 
με το περιεχόμενο των ειδικοτήτων των στελεχών ανά τμήμα και να βιδωθούν  στον τοίχο  

 

Δυο (2)  πινακίδες κειμένου για WC  από Plexiglas πάχους 3mm με λευκό επικολλημένο 

αυτοκόλλητο στην μία όψη, διαστάσεων 15x15 που θα  τοποθετηθούν πανω στις πόρτες με 

σιλικόνη υψηλής αντοχής στους χώρους εξωτερικά των WC (ισόγειο και όροφο)  

 

Μια (1) πινακίδα κειμένου WC ΑΜΕΑ από Plexiglas πάχους 3mm με λευκό επικολλημένο 

αυτοκόλλητο στην μία όψη, διαστάσεων 15x15 που θα  τοποθετηθεί πάνω στην πόρτα με 

σιλικόνη υψηλής αντοχής εξωτερικά του WC (ισόγειο) 
 

Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος για την τοποθέτηση των ανωτέρω υλικών και είναι υπεύθυνος 

για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή και την τοποθέτηση 

τους. 

 

  

                       Η συντάκτρια                      Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

                       Καρδάση Ελένη                                     Οικονομάκης Φανούρης  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται: 

Α. Προμήθεια για επιγραφές  Κέντρου Κοινότητας  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 

(€) 

Δαπάνη (€) 

1 

Εξωτερική επιγραφή 

3χ2 
35121600-4 1 τεμ 280 280 

2 

Εσωτερικές επιγραφές 

50χ40 

35121600-4 
5 τεμ 40 200 

3 

Εσωτερικές επιγραφές 
1,00χ0,60 

35121600-4 
3 τεμ 80 240 

4 
Επιγραφή WC ΑΜΕΑ 

35121600-4 
1 

τεμ 
28 28 

5 
Επιγραφή WC  

35121600-4 2 τεμ 
28 56 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 804,00 

ΦΠΑ 24% 192,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  996,96 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 996,96 

ευρώ (εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

(192,96€ εκατόν ενενήντα δυο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά)  

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 996,96€  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα βαρύνει τον οικείο ΚΑ 60-6473.003 του προϋπολογισμού 

του Δήμου με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος 

Ρομά και του ΚΕΜ», για το οικονομικό έτος 2021.  

 

                      Η συντάκτρια                            Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

  Καρδάση Ελένη                   Οικονομάκης Φανούρης  
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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  προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών για την 

προβολή και δημοσιότητα της Κοινωνικής δομής του Κέντρου Κοινότητας που θα εδρεύει επί της  

οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 

Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, για την 
εκτέλεση της προμήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει συνολικά μετά από σχετική συνεννόηση με την Δ/νση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης του Δήμου.  
Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την προμήθεια των επιγραφών, 

είναι ενδεικτική.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 996,96 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%  που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

Η διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118 . 

 Τις αποφάσεις: 

1. Τη με αρ. 67/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: “Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2021 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση της 

πράξης με τίτλο ¨Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου 

(Δράση 9.ii.1 Κέντρα Κοινότητας του ΠΕΠ Κρήτη 2014 – 2020)  
2. Τη με αρ. πρωτ. 17810/26-2-2021 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των 

ήδη ορισμένων αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σ αυτούς 
3. Τη με αρ. πρωτ. 5151/30-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «1η 

Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο 

Ηρακλείου», με κωδ. ΟΠΣ 5002180 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 
4. Τη με αρ. 936/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή της με αρ. 

πρωτ. 5.151/30-10-2019 1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα 

ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», με κωδ. ΟΠΣ5002180 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-

2020» και έγκριση της οριστικής 2ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια 

Μέσα του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης.» 
5. Τη με αρ. 347/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην  

εξειδίκευσης ποσού 30.920€ του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηράκλειου, με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του 

παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 

2021». 
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Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης, 

είναι τα ακόλουθα: 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τιμολόγιο προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής - ανάθεσης 

  Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου της προσφοράς τους: 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
όπου να δηλώνεται ότι:  

• 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.  

• Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.  

 

•  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, ανά ομάδα ενδιαφέροντος. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει 

αναλυτικά στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

• 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  

• Ασφαλιστική & 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.  

 
Άρθρο 5ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη συνολική προσφορά βάσει της τιμής και δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

 



 

 

 

Άρθρο 6ο : Συμβατικό πλαίσιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
  
Άρθρο 7ο : Τρόπος Παραλαβής - Πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας των υλικών τα οποία παραδίδονται στο φορέα, μετά την 

οριστική παραλαβή τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει 
μετά την οριστική παραλαβή τους σύμφωνα με την παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

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

του N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου.  
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.   

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα 

συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την 

παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

 Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση η οποία θα υπογραφεί 

μεταξύ του αναδόχου και του κάθε φορέα. 
 

Άρθρο 8ο Τιμή: 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ € και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 

παροχή των ως άνω υπηρεσιών στους χώρους και τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα 

μελέτη. 

Άρθρο 9ο Αναθεώρηση -Σταθερότητα τιμών 

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

σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα 



 

 

 

συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την 

παραλαβή των ειδών κι εφόσον η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου   

υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
Άρθρο 10ο  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. 

Άρθρο 11ο : Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση, 

καθώς και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 12ο: Τροποποίηση της σύμβασης  

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 του αρμοδίου οργάνου. 
 

Άρθρο 13ο Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε 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)  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και  

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

κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 14ο: 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 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 

Άρθρο 15ο: Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται 
 

Άρθρο 16ο: Παραλαβή υλικών-χρόνος και τόπος παράδοσης 

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  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 



 

 

 

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 υλικά 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 προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα τριών 

μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για την φόρτωση και διανομή των ειδών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 17ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση 

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

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος 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. 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 18ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Η συντάκτρια                                                 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

Καρδάση Ελένη                                                            Οικονομάκης Φανούρης   

 

 

 

 



 

 

 

 

           

Λογότυπο προσφέροντος  
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Επιγραφών Κέντρου 

Κοινότητας »  

 

CPV  35121600-4 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

  
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ................................... 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 

Α. Προμήθεια για επιγραφές  Κέντρου Κοινότητας  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

(€) 

Δαπάνη (€) 

1 

Εξωτερική επιγραφή 

3χ2 
35121600-4 1 τεμ   

2 

Εσωτερικές επιγραφές 

50χ40 

35121600-4 
5 τεμ   

3 

Εσωτερικές επιγραφές 

1,00χ0,60 

35121600-4 
3 τεμ   

4 
Επιγραφή WC ΑΜΕΑ 

35121600-4 
1 

τεμ 
  

5 
Επιγραφή WC  

35121600-4 2 τεμ 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ηράκλειο   …… / ………. / 2021 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


