
                                                                             

ΑΔΑΜ:……………………………….. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                      Γάζι 03/08/2020 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                          Αριθμ. Πρωτ. : 12134 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

Πληροφορίες : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

 

 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ο 

ΚΑΙ 3ο ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» 

 Συνολικού ποσού 257.300,00 ευρώ  

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

 

 
 Στο Γάζι σήμερα την 03η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω 

υπογράφοντες: 

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, με ΑΦΜ 997791639, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου που νομίμως 

εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Μαλεβιζίου κο Μποκέα Μενέλαο, που θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Αναθέτουσα αρχή» και 

2. Η εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπό της τον κο Σουλτάτο 

Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ919311/20-07-2018, Εκδούσας Αρχής: Β` Α.Τ. Ηρακλείου, 

που εδρεύει  στην Αδαμαντίου Κοραή 19, Γάζι, Τ.Κ. 71414, τηλ. 2810-822811, ΑΦΜ 

044733881,  που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Ανάδοχος», αφού 

έλαβαν υπόψιν: 

έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/258/ΕΕ» 

 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό  

 Τη με αριθμό 82/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας  
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 Τη με αριθμό 195/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΒΓΚΩΛΣ-ΙΔΟ)          

«Εγκρίνει την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.» ως ανάδοχο 

για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ο ΚΑΙ 3ο ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», με τη διαδικασία του άρθρου 32 και 

32Α του Ν.4412/2020 λόγω του κατεπείγοντος. 

 Την αρ. πρωτ. 6541/31-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΖΘΟΡ1Θ-9Α0) απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, περί της νομιμότητας της υπ` αριθμόν 

195/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Την υπ` αριθμόν πρωτ.:12065/31-07-2020 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης, 

της υπηρεσίας μας, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος.  

Συμφώνησαν και  Συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο Δήμαρχος αναθέτει στον Ανάδοχο (προμηθευτή), για λογαριασμό του Δήμου, την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ο ΚΑΙ 3ο ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην  υποβληθείσα προσφορά 

του αναδόχου, αντί συνολικού ποσού 257.300,00 ευρώ (207.500,00 + 49.800,00 ΦΠΑ 

24%) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας, της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς 

των υπό προμήθεια ειδών, την κατασκευή βάσης έδρασης τους από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, στις θέσεις που 

περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της υπ` αριθμόν 82/2019 μελέτης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & πολεοδομίας του  Δήμου Μαλεβιζίου, έτοιμα για χρήση. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του 

Δήμου τα κάτωθι: 

 Όλες οι ενέργειες ελέγχου λειτουργίας των ειδών και η επίδειξη του τρόπου 

λειτουργίας τους,  στο αρμόδιο προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου.  

 Παροχή γραπτής εγγύησης το λιγότερο πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια 

εταιρεία για τις προσφερόμενες αίθουσες και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό τους. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται 

σε  ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 

6.2 και 6.3 της Διακήρυξης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης & 
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παραλαβής της προμήθειας, που έχει συσταθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 

έτοιμο πλήρης, σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη και να επιδείξει τον τρόπο λειτουργίας τους, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής θα προχωρήσει σε πρακτική δοκιμασία 

(έναρξη λειτουργίας του με δαπάνη του αναδόχου για τον έλεγχο της ασφαλούς και 

σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων σε όλα τα επιμέρους συστήματα και μηχανισμούς),  

ποσοτικό, ποιοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές ή 

διαπιστωθεί κάποιο ελαττωματικό εξάρτημα ή μη εύρυθμη λειτουργία κάποιου μηχανισμού 

κατά τη διαδικασία παραλαβής, η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής μπορεί να 

προτείνει ή την απόρριψη του υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει τη ζημιά με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη παραλαβή. 

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής θα συντάξει και θα υπογράψει  το Οριστικό 

Πρωτόκολλο Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), βάσει του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ` 

αριθμόν 140000013399-3 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 8.830,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής 

αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη διακήρυξη και ισχύος μέχρι την 20η Μαρτίου 2021.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας των πέντε (5) ετών, ο ανάδοχος 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του μηχανήματος όπως αναγράφεται στην τεχνική του 

προσφορά. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
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χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης 

και στην προσφορά του. 

Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το 

μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ πέντε (5) ημερών, 

από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 

100% της αξίας του τιμολογίου μετά την οριστική παραλαβή. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστο αυτά που αναφέρονται στην 

παρ.4 του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016. 

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 βαρύνεται 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 

παρακρατείται 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 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 

3% επί ΑΕΠΠ και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 

(0,6%). 

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

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α, με τον οποίο 

βαρύνεται ο Δήμος. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
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     Οι όροι της αναλυτικής διακήρυξης, τους οποίους ο ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα όμοια πρωτότυπα, 

πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο 

ανάδοχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

 

 

Για τον Ανάδοχο  

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 

Σουλτάτος Ανδρέας 

 

 

 

Για την Αναθέτουσα αρχή  

Ο Δήμαρχος  

 

Μποκέας Μενέλαος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με αριθμό 140000013399-3 της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 

8.830,00€. 
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