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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 

Η προμήθεια στολών και υπόδησης για το προσωπικό της ∆ημοτικής Αστυνομίας 
του ∆ήμου Ηρακλείου έτους 2010. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις  

Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι 
παρακάτω: 
 

1. Το Π.∆. 340/1995. 
2. Ο Ν. 2000/91 και ο Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του ∆ημοσίου Τομέα και 

συναφών θεμάτων » και 2503/97. 
3. Το Π.∆. 410/95 «∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
4. Την 11389/93 Υπουργικής Απόφασης περί «ΕΚΠΟΤΑ». 
5. Το απαντητικό δελτίο 22137/2003 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
6. Την 40990/92 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εφαρμογής των 

οδηγιών ΕΟΚ 77/62, 88/95, 89/665. 
7. Το Π.∆. 394/95 
8. Το 301/2002 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και με τους όρους που καθορίζει η ∆ημαρχιακή Επιτροπή 
του ∆ήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ  κ.λ.π. ΤΟΥ 

ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, Αρμόδιος: Παντελής Κρουσταλάκης 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  
Ανακοίνωση του 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 ανακοίνωσης του αποτελέσματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 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 των προσφερόμενων ειδών. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα από το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 
παρ. 2.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Χρόνος εγγύησης  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από το χρόνο 
παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται έξι (6) μήνες μετά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού 
(εγγύησης) ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση 
της Υπηρεσίας για την οποία έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει εντός (10) δέκα 
ημερολογιακών ημερών το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε 
κακή χρήση ή συντήρηση, διαφορετικά με απόφαση του ∆ημάρχου εκπίπτει η εγγυητική 
καλής εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες για τις θερινές και  
χειμερινές στολές.  Ο ∆ήμος έχει το δικαίωμα της αυξομείωσης κατά 20% στις 
ζητούμενες ποσότητες.  Η παράδοση θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.  Μετάθεση του χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει με απόφαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 
και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α.  
βαρύνει τον ∆ήμο Ηρακλείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Παραλαβή Υλικών 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα 
συγκροτείται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ΕΚΠΟΤΑ.  Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 
του ΕΚΠΟΤΑ.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα 
με το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση θα γίνει σε συνεργαζόμενο κατάστημα στην περιοχή του ∆ήμου 
Ηρακλείου, εφόσον ο προμηθευτής δε διαθέτει δικό του. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Περιεχόμενα φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς για τις στολές θα περιέχει για κάθε ομάδα 
που προσφέρει ο συμμετέχων στη δημοπρασία, χωριστό φάκελο σφραγισμένο που θα 
περιέχει την οικονομική προσφορά και απ’ έξω θα αναγράφει για ποια ομάδα πρόκειται, 
εφόσον φυσικά ο προμηθευτής προσφέρει περισσότερες από μία ομάδα. 

Όποιος από τους προμηθευτές δε τηρήσει το παρόν άρθρο θα αποκλείεται της 
περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
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Κάθε προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής 
∆ημοπρασιών, Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που θα είναι 
εγγεγραμμένος και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική του ιδιότητα.  Επίσης θα 
καταθέσει δείγμα από κάθε ομάδα που πρόκειται να προσφέρει ξεχωριστά, στην 
παραπάνω Επιτροπή.  Τα δείγματα θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.   

Μαζί με τα παραπάνω θα κατατεθεί και η Οικονομική Προσφορά  σφραγισμένη.  Η 
μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της 
αποβολής από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
 
             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧ. Η/Μ ΕΞΟΠΛ. 
 
 
 
 
 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 
         (ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ α’β) 


