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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΡΓΟ:   Προμήθεια ενός (1) 

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      Εμπορευματοκιβωτίου ((  CCOONNTTAAIINNEERR  ))     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                    

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                                 

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                                                                                             

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                                                                   

Τηλ.: 2813409613                                                                                         

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr    

Ηράκλειο   06/06/2022 

 

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

 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι: 

        Η προμήθεια ενός (1) εμπορευματοκιβωτίου ((  CCOONNTTAAIINNEERR  ))  για την δημιουργία ασφαλούς χώρου  αποθήκευσης  

αναλωσίμων ειδών 

α. Στο χώρο του Αμαξοστασίου  για την αποθήκευση ειδών της Διεύθυνσης Καθαριότητας. 
 

Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων containers » 

και ποσού 4.999,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του προϋπολογισμού έτους 2022.   

  

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί  με τις 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) 
 

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου            των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  
 

Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.010 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, με τίτλο του 

έργου «Προμήθεια πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων containers ». 
 

 Β) Τις αποφάσεις:  

1. Η με αριθ. Πρωτ. 86247/5-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου ως 

Διατάκτη» 

2. Η με αριθ. Πρωτ. 86763/ 06-09-2019 (ΑΔΑ:61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ) Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως 

    εξουσιοδότησης υποβολής υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 

3.  Η με αριθ. πρωτ. 85250/ 03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) και την με αριθ. πρωτ. 16439/25-02-2022 
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    (σε ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: Ψ7800Ο-ΜΘ5 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού και παράτασης της θητείας των 

    αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί 

    μέχρι τις 28-02-2023.  

4.  Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2022. 
 

 ΑΡΘΡΟ 30 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η  εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και συλλογής προσφορών. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

ανά είδος, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών για την εν λόγω προμήθεια. 
 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

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:  

• 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.  

• Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη. 

• Επίσης θα δηλώνονται 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, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος. 

3) 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 έως 30 εργάσιμες 

    ημέρες  πριν  από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

     συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

4)  Ασφαλιστική 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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 40 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δ) Τιμολόγιο Προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 50 

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 
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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) 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.  

B) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής. 

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 60 

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 70 

Σύμβαση 

   Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές 

προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου.  

   Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αντιδημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας, προς υπογραφή της 

σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 80 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 

  Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  
 

ΑΡΘΡΟ 90 

Χρόνος -Τρόπος παράδοσης.  

Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα των εξήντα  (60)  ημερών  από 

την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση και τοποθέτηση του εμπορευματοκιβωτίου, 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 μεταφορά και την παράδοση και τοποθέτηση των εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσής τους. 

Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης  συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 100 

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 του 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, δεν 
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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.  
 

ΑΡΘΡΟ 110 

Παραλαβή Υλικών προμήθειας  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης 

    προμηθειών της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός 

    έλεγχος. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

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,  

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.   
 

ΑΡΘΡΟ 120 

Χρόνος παραλαβής υλικών  

   Η Παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης του υλικού. 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 συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 

που προβλέπονται από την σύμβαση 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη αποκλίνουν από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, μπορεί να απορρίψει τα υλικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 

4412/2016.  

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

Δημοτικού Συμβουλίου 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, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016 .  

   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 
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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 Δημοτικού Συμβουλίου 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 Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου.  

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 τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 130 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου  

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

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 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 140 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α) παραδοθεί 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) Παραληφθούν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

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

    αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 15ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

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

Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο.  
 

 
 

 

 

                Ο Συντάκτης                                                            H Διευθύντρια 

            Υπεύθυνος του Τμήματος                              Οικονομικών Υπηρεσιών   

           Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

       

           Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                   Ελένη Σταυρακάκη   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΡΓΟ:   Προμήθεια ενός (1) 

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     Εμπορευματοκιβωτίου ((  CCOONNTTAAIINNEERR  ))     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                    

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                                 

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                                                                                             

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                                                                   

Τηλ.: 2813409613                                                                                         

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr    

Ηράκλειο   06/06/2022 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  
  

    Σκοπός της προμήθειας των εμπορευματοκιβωτίων είναι, η δημιουργία ασφαλούς χώρου  αποθήκευσης  

αναλωσίμων ειδών. 

  Στο χώρο του Αμαξοστασίου  για την αποθήκευση αναλωσίμων ειδών της Διεύθυνσης Καθαριότητας 

  Το είδος της προμήθειας καθώς και οι επιμέρους ποσότητα δίνονται στον παρακάτω πίνακα :  

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 

1. 

 Εμπορευματοκιβώτιο ( container ) Διαστάσεων 

περίπου Μήκος * Πλάτος * ύψος                                                            

(Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      

με (απόκλιση  ± 0,05m) 

1 

 

      Η παράδοση και τοποθέτηση του εμπορευματοκιβωτίου θα γίνει σε εξωτερικό χώρο μετά από συνεννόηση 

με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης  συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. 

     Η προμήθεια θα βαρύνει τον  Κ.Α 10-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια Πέντε (5) 

εμπορευματοκιβωτίων ( containers) » και ποσού 4.999,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, 

του προϋπολογισμού έτους 2022.    

  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  
  

  Το εμπορευματοκιβώτιο ( container ) θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, εξολοκλήρου από χάλυβα  

Corten, CSC πιστοποιητικό (GL, BV, ABS, LR, NV),  

  Το εμπορευματοκιβώτιο ( container ) θα πρέπει να είναι καινούριο σε άριστη κατάσταση , γνωστού και 

αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία του.                                                     

   Θα φέρει σήμανση CE ή ανάλογες πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις σε πρότυπα σχετικά με conteiners.  

mailto:diaxirisi@heraklion.gr
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   Το εμπορευματοκιβώτιο container θα είναι βαμμένο με ειδικό χρώμα υψηλής αντοχής σε αποχρώσεις (RAL 

Λευκό ή Γκρι ή Μπλε ή Μπορντό ) 

Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος * Πλάτος * ύψος  (Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      

με (απόκλιση  ± 0,05m) 

 Εσωτερικές διαστάσεις: Μήκος * Πλάτος * ύψος  (Μ 5,867 mm) x (Π 2.350 mm) x (Υ 2.390 mm) με 

(απόκλιση  ± 0,05m)                                                                                   

 Δομή: Πόρτα από χάλυβα. Άνοιγμα πόρτας: (Π x Υ)  2,220 mm x 2,280 mm με (απόκλιση  ± 0,05m)                                                                                    

 Κλείδωμα θυρών: 4 μπάρες χαλύβδινες με μηχανισμό μανδάλωσης συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμένων 

θέσεων για  ασφάλιση και λουκέτα. 

   Το εμπορευματοκιβώτιο container να συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους για την στεγανότητα 

και την άριστη κατάσταση κατά την παράδοσή τους. 

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή. 

 

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί:  Στην μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του 

εμπορευματοκιβώτιου container, σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, σε 

επίπεδο έδαφος για την σωστή  λειτουργία (άνοιγμα - κλείσιμο) των θυρών.  
 

 

 

 

                Ο Συντάκτης                                                            H Διευθύντρια 

            Υπεύθυνος του Τμήματος                              Οικονομικών Υπηρεσιών   

           Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

       

           Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                   Ελένη Σταυρακάκη   

  

 

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΡΓΟ:     Προμήθεια ενός (1)  

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                           Εμπορευματοκιβωτίου ((  CCOONNTTAAIINNEERR  ))     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών           

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                                 

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                                                                                             

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                                                                   

Τηλ.: 2813409613                                                                                         

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr    

Ηράκλειο   06/06/2022 

  

ΕΕΝΝΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

  

mailto:diaxirisi@heraklion.gr
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    Η εκτέλεση για την προμήθεια ενός (1) εμπορευματοκιβώτιων container,  θα χρεωθεί στον Κ.Α                   10-

7135.010 με τίτλο «Προμήθεια πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων ( containers) » και ποσού 5.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του προϋπολογισμού έτους 2022.    

   Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( μέσο διαδικτύου ) σε τιμές λιανικής πώλησης. 

Η  εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και συλλογής προσφορών. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

ανά είδος, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών για την εν λόγω προμήθεια. 

  
 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV Μονάδα Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

(ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(σε ευρώ) 

1. Εμπορευματοκιβώτιο ( container ) Διαστάσεων 

περίπου   Μήκος * Πλάτος * ύψος                                                            

(Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      

με (απόκλιση  ± 0,05m) 

44613300-3 Τεμ.  1 4.032,00 4.032,00 

 ΣΥΝΟΛΟ        4.032,00 

 Φ.Π.Α. 24 %          967,68 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         4.999,68 

 

 

 

 

 

 

                Ο Συντάκτης                                                            H Διευθύντρια 

            Υπεύθυνος του Τμήματος                              Οικονομικών Υπηρεσιών   

           Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

       

           Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                   Ελένη Σταυρακάκη   

 


