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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 
   Η προμήθεια πλαστικών Κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας  
120,240,360,500 Lit.  
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
    Α)Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας 
είναι οι παρακάτω: 

1) του Ν. 2286/95 << Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων >> . (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

2)  της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 << Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης >>. ( Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3)  του Π.∆. 370/95 << Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί 
προμηθειών του ∆ημοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο ………>>(Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4)   του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5)  του ν.2741/99 άρθρο 8 << Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις 
>>(Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α) του Ν. 2238/94 άρθρο 55 
παρ. 1στ. (Φ.Ε.Κ. 151/Α)  και του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ. 1β. (Φ.Ε.Κ. 190/Α)  
7)  τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 
8) την Π1/1077/2010  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Β)Την ……………… Απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
 



Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
         Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό  με τους όρους που καθορίζει η ∆ημαρχιακή Επιτροπή του ∆ήμου 
Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 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. 
 
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, των προσφερομένων ειδών. 
   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, το χρόνο εγγύησης καλής ποιότητας 
κατασκευής. 
 
Άρθρο 7ο  
 Χρόνος εγγύησης. 
     Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από τον χρόνο 
παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 8ο  
Χρόνος παράδοσης. 
    Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα μήνα. 
 
 
 
 



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 τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους τις 
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα, 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 ΦΠΑ και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ∆ήμο Ηρακλείου. 
 
Άρθρο 12ο  
  Παραλαβή υλικών. 
    Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ,θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που 
θα συγκροτείται κάθε με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα από το 
οριζόμενο από την 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 . 
 
Άρθρο 13ο  
Τόπος παράδοσης. 
  Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που προτείνει το αρμόδιο όργανο 
του ∆ήμου Ηρακλείου. 
 
 
Άρθρο 14ο 
Ετικέτα κάδων  
Ο κάδος θα φέρει ετικέτα που θα αναγράφει ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  , αριθμός 
κάδων ………………..2010  
 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        Ο Συντάκτης 
   Ο ∆/ντής Τεχνικής Υποστήριξης 
 
 
    Αντώνης Μετοχιανάκης                      Μπαλτζακης Γεώργιος 
∆ιπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β           
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