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ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 1/07/2010 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
  Αντικείμενο είναι η προμήθεια χειμερινών – θερινών στολών έτους 2010 (ένδυση, 
υπόδηση),  για τους ∆ημοτικούς Αστυνομικούς που θα εργάζονται στο ∆ήμο Ηρακλείου 
σύμφωνα με: 
 

1. Την 34042/01-02-1996 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – 
∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Οικονομικών για τους μονίμους υπαλλήλους. 

2. Την Π1 609/95 του Υπουργείου Εμπορίου «Περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. 2004» 
3. Την απόφαση με αριθμό 16687/30 Απριλίου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών ∆.∆. 

& Αποκέντρωση Φ.Ε.Κ. 637. 
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 Π.∆. 23/2002. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Φ.Ε.Κ. 137/Α/1985, το οποίο 

προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Φ.Ε.Κ. 154Α, και όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. Α του Ν. 2469/1997 Φ.Ε.Κ. 38/Α. 

6. Την από 01/03/2004 γνωμοδότηση της αρμόδιας ∆ιακλαδικής Επιτροπής του 
άρθρου 9 του Α.Ν. 1342/1938 (Φ.Ε.Κ. 290/Α/09-08-1938 «Περί καθηκόντων 
Κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυνάμεων και των ιδιωτικών 
οργανώσεων». 

7. Την απόφαση με υπ’ αριθμό 555572/29 Νοεμβρίου 2005 του Υφυπουργού 
Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Φ.Ε.Κ. 1648. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την 
χαμηλότερη προσφορά, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει το τμήμα Προμηθειών. 

ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εθν. Αντιστάσεως 172 
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ    : 71306 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ         : 2810-334181-4    
ΦΑΞ                        : 2810-334185 
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ΑΡΘΡΟ 3ο  

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται της από τις διατάξεις του Ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ, Υπουργική Απόφαση 11389/93, Φ.Ε.Κ. 185/23-03-1993 
Τ.Β. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
 

1. ∆ιακήρυξη. 
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
5. Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάση τα δείγματα αλλά και της χαμηλότερης 
τιμής από την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία εν συνεχεία θα 
εισηγηθεί στην ∆ημαρχιακή Επιτροπή τον μειοδότη.  Η ∆ημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει 
και κατακυρώνει τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή προς τους εργαζομένους, αφού γίνει η 
παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή, θα γίνει σε χώρο το ∆ήμου που θα υποδειχθεί από 
τη ∆ημοτική Αρχή  ή σε κατάστημα που θα διατηρεί ο προμηθευτής στο Ηράκλειο ή θα 
συνεργάζεται και θα γίνει σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή 
και του ∆ήμου.  Η παράδοση θα γίνεται στον καθένα ατομικά από τον προμηθευτή.  Ο 
κάθε δικαιούχος θα υπογράφει για την παραλαβή των ειδών και τα μεγέθη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία της προμήθειας, πρέπει 
να προσκομίζουν μαζί με την οικονομική προσφορά, δείγματα των ειδών από τα οποία 
αποτελείται η κάθε ομάδα χωριστά ,(δείγματα που είναι ίδια σε διαφορετικές ομάδες 
θα πρέπει να προσκομίζονται ξεχωριστά σε κάθε ομάδα) που θα προσφέρουν, τα οποία 
δείγματα πρέπει να είναι σε συσκευασία όπως ακριβώς της οριστικής παράδοσης και 
παραλαβής των ειδών.  Τα δείγματα αυτά θα ανταποκρίνονται πλήρως με τις 
προδιαγραφές της παρούσας. Τα δείγματα αυτά θα πρέπει να παραδοθούν στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης με πρωτόκολλο παραλαβής εντός (5) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης 
της προσφοράς και το αργότερο την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
 

Οι προμηθευτές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι οι πρώτες ύλες 
που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι απαραίτητα σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η 
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συμφωνία ή όχι των πρώτων υλών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαπιστώνεται 
καταρχήν με μακροσκοπικό έλεγχο και σε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις για 
απόκλιση, η υπηρεσία δύναται να τα διαβιβάσει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  
Τα  έξοδα της χημικής ανάλυσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Τα δείγματα που δεν κατακυρώθηκαν, παραλαμβάνονται υπ’ ευθύνη του 
προμηθευτή εντός (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης 
του αποτελέσματος.  Μετά την πάροδο του παραπάνω χρόνου η Υπηρεσία θα παραδίδει τα 
δείγματα στο τμήμα ∆ιαχ/σης Υλικών, Μηχ/κου Εξοπλ. και Καυσίμων και από εκεί θα 
διατίθενται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η οποία θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά, 
τα δείγματα θα επιστραφούν στους προμηθευτές και θα κρατηθούν στο ∆ήμο Ηρακλείου 
μόνο τα δείγματα του μειοδότη, τα οποία θα του επιστραφούν αφού γίνει η οριστική 
παραλαβή των ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο μειοδότης πρέπει να είναι της ιδίας 
ποιότητας με τα δείγματα, το μέγεθος θα είναι επιλογής του δικαιούχου, το χρώμα θα 
είναι σύμφωνο με το σχετικό Φ.Ε.Κ. με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τροποποίηση του, από 
σχετικό Φ.Ε.Κ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Εάν μετά τη παράδοση των ειδών δεν ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι διότι τα 
είδη που παρέλαβαν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και το χρώμα 
δεν είναι σύμφωνο με αυτό που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στο σχετικό 
Φ.Ε.Κ.και το μέγεθος δεν είναι των προδιαγραφών, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Ο ∆ήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων που 
αναφέρει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός κατά 20%.  Ο μειοδότης οφείλει να δεχθεί την 
αυξομείωση των ποσοτήτων με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κειμένων διατάξεων φόρους – τέλη 
– κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, δύναται να δώσουν 
προσφορά σε (1) μια ομάδα ή σε μερικές ομάδες ή σε όλες τις ομάδες των προς προμήθεια 
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ειδών και όπως αναφέρονται οι ομάδες αυτές στο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό με τους 
αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς σειράς μοναδικούς για κάθε είδος.  Ο ∆ήμος Ηρακλείου 
διατηρεί το δικαίωμα ανάδειξης διαφορετικού Τελευταίου μειοδότη για κάθε ομάδα 
χωριστά, μπορεί να προμηθευτεί διαφορετικές ομάδες από διαφορετικούς 
προμηθευτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δίδουν μία προσφορά ανά ομάδα.  Η 
προσφορά αυτή θα αντιπροσωπεύει την καλύτερη ποιότητα που διαθέτει ο προμηθευτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα 
επιλέξει η Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, αυτός είναι υποχρεωμένος 
να πάρει τα μεγέθη των δικαιούχων για να μπορεί να τα παραδώσει σε ειδική συσκευασία, 
τα οποία ο δικαιούχος θα υπογράψει ότι τα παρέλαβε αφού τα δοκιμάσει.  Τα μεγέθη θα 
ληφθούν σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 15ο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές (χωρίς να 
ανοίξει τις οικονομικές) των οποίων τα δείγματα είναι εκτός Τεχνικών Προδιαγραφών 
κατώτερης ποιότητας και αντιαισθητικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι η 
μόνη αρμόδια για αποφανθεί περί του ουσιώδους ή μη της απόκλισης των στοιχείων των 
Τεχνικών Προσφορών από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ.   
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δε διαθέτει κατάστημα ή βιοτεχνία στα 
διοικητικά όρια του ∆ήμου Ηρακλείου, υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως με σχετική 
αποδοχή από το συνεργαζόμενο κατάστημα, το οποίο θα είναι σχετικό με το 
προσφερόμενο είδος του προμηθευτή, ( υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου περί 
αποδοχής της συνεργασίας με τον προμηθευτή και εξυπηρέτησης των ∆ημοτικών 
Αστυνομικών). Ο Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει μαζί με τα δικά του 
δικαιολογητικά, τα παρακάτω που αφορούν το συνεργαζόμενο κατάστημα. Πιστοποιητικό 
του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που 
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον ∆ήμο Ηρακλείου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του προς τον ∆ήμο, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προμηθευτών με το παρόν άρθρο θα 

επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
 Εφόσον αρμοδίως έχει κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, 
τα έξοδα της Επιτροπής Αξιολόγησης βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες 
κατ΄ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
βάσει τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 
∆ημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε ημερών από τις ενημερώσεως του 
υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η 
προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπ΄ όψη και δεν αξιολογείται. 
 
 
 
             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
          Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ                                 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧ. Η/Μ ΕΞΟΠΛ. 
 
 
 
 
 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 
         (ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ α’β) 
 


