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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
Άρθρο 1ο  
Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά χρωμάτων για να χρησιμοποιηθούν στην 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου.  
  
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  
 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
 Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ 
 Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/Β) 
 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο. Τ. Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 

Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93 Τ.Β,  
 του εν ισχύ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα  
      Δήμων και Κοινοτήτων,  
 του Ν. 2286/95 
 και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω 

διατάξεις.   
 
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α.30-7331.033 με τίτλο :    
«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010.  
 
 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των 
άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ , την Π1/7446/2002 απόφαση 
του Υπ. Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/Β)  με κριτήριο την μικρότερη τιμή - προσφορά. 
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Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναφερόμενα υλικά από διαφορετικούς 
προμηθευτές. 
 
 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία.  
 

1. Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές μελέτης 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης 
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
5. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της 

προσφοράς του προμηθευτή. 
 

Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 

Κάθε προμηθευτής που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομίσει έγγραφο, στο 

οποίο θα φαίνεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό  ή εμπορικό μητρώο  σύμφωνα με 

τους  όρους  που  καθορίζονται  από  τους  νόμους  της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος. (Άρθρο 7 παρ. 1 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης). 

Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν  με την 

προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα  εξής δικαιολογητικά: 

 α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5%  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ. 

 β. Η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της 

προμήθειας επιστρέφεται μετά την κατάθεση των  προβλεπόμενων εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  υπογραφή της σύμβασης. Οι 

εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που  έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)  ημέρες  από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά  

την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 

4, παρ. 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις 

διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα. 
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Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Η αξιολόγηση προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της 
προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.( άρθρο 46). 
 
 
Άρθρο 7ο  
Τόπος Παράδοσης 
 
Η παράδοση των χρωμάτων θα γίνεται τμηματικά μετά από έγγραφες εντολές της 
υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν (την υπηρεσία). 
Ο χρόνος παράδοσης ορισμένης ποσότητας υλικών-χρωμάτων δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της έγγραφης 
εντολής της υπηρεσίας. 
Ο παράδοση όλων των χρωμάτων (ολοκλήρωση όλης της προμήθειας) θα γίνει μέσα 
σε ένα (1) χρόνο-έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικό με 
τον ανάδοχο. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού  χρόνου από 
υπαιτιότητά του και  εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα 
στο άρθρο 18 της διακήρυξης , υποχρεούται  να πληρώσει  στον  Δήμο  πρόστιμο  που 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης. 
 
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή 

 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Άρθρο 10ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική  
επιστολή καλή εκτέλεση της προμήθειας των υλικών, δέκα τοις εκατό (10%) της 
συμβατικής αξίας – αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.     
Μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης από την παραλαβή των υλικών 
επιστρέφεται στον ανάδοχο η  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν 
υπάρχουν  παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή οπότε η 
παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων  και  
ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν. 
 
Άρθρο 11ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
         Ο Συντάκτης                             Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
 
 
 
 
                                                                                          Ευαγγ. Παπαδάκη-Μπιμπή 
                                                                                             Πολιτικός Μηχανικός Τ.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                             Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων 
   
 
 
                                              Βαγγέλης Φωσκολάκης 
                                       Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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