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     Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 
Η προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών  για τις ανάγκες της 
σωστότερης σήµανσης των οδών της πόλης και των ∆ηµοτικών διαµερισµάτων εν όψη και της 
απογραφής των κτισµάτων του 2010 . 
 
     Άρθρο 2ο  
 Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) << Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων>> 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσωτ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε 
το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
Το Π.∆.394/96 <<Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου>>. 
Ο Ν. 3463/2006 <<∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 <<Περί συντονισµού διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ>> 
Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) 
Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) που αναφέρονται στην 
ονοµαστικοποίηση των µετόχων Ελληνικών Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα.     
 
    Άρθρο 3ο  
      Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
  Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο διαγωνισµό και µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους που καθορίζει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
  Άρθρο 4ο  
      Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
   Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής ,µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 
υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών, 
αλλά ούτε µεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσµατος. 
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    Άρθρο 5ο  
       Σύµβαση. 
    Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ 
 
  Άρθρο 6ο  
      Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
      Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς των Φ.Π.Α.. 
     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης παραµένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστηµα ορίζει η προσφορά του προµηθευτή, 
ή απαιτεί η υπηρεσία  για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. 
   
 Άρθρο 7ο  
   Χρόνος εγγύησης. 
   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό 
προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών  και υπολογίζεται  δύο µήνες 
µετά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην  

   προσφορά του προµηθευτή και λαµβάνεται υπόψη στην βαθµολογία της . 
 
Άρθρο 8ο  
 Χρόνος παράδοσης. 

 Η παράδοση της προµήθειας ορίζεται τµηµατική σύµφωνα µε τα αιτήµατα της υπηρεσίας και 

εντός προθεσµίας 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.  
Άρθρο 9ο  
   Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
   Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 10ο   
   Πληµµελής κατασκευή. 
   Εάν κατά την παραλαβή των Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών  
δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζονται ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε 
εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 11ο  
      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. και τα έξοδα 
δηµοσιεύσεως βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
    Άρθρο 12ο  

      
 Παραλαβή των Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών  
  Η παραλαβή των προς προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών θα 
γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή 



των Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών  πραγµατοποιείται µέσα από τον 
οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση  και 
τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     Η πληρωµή της αξίας των Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης  οδών θα γίνει 
τµηµατικά µετά την οριστική παραλαβή κάθε ποσότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.1α του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 Άρθρο 13ο 
  Τόπος Παράδοσης. 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες  του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τα άρθρα 26 
κ 27  του ΕΚΠΟΤΑ 
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