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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Αντικείμενο της προμήθειας είναι αγορά δώδεκα (12) δικύκλων, που 
θα χρησιμοποιηθούν από την Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
Ηρακλείου.    

Άρθρο 1 

 

Ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 2 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 
185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 50-7132.001 με τίτλο 
“Προμήθεια δικύκλων” του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου 
Ηρακλείου με συνολικό ποσό 60.000,00 €.   
 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
Άρθρο 3 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό 
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 
παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 
Άρθρο 4 

α) Διακήρυξη. 
β) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
ε) Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Άρθρο 5 

 Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα 
πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν 
ότι: 
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 α) Τα προσφερόμενα δίκυκλα θα είναι σύμφωνα με τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης. 
 β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των δικύκλων που θα πρέπει να 
είναι όσο προβλέπει η Διακήρυξη. 
 γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 
3. Τεχνικές περιγραφές, προσπέκτους  και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για 
να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών. 
4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής το ύψος της οποίας θα είναι το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας τιμής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που θα 
είναι 2.592 €.  
 

Αξιολόγηση προσφορών. 
Άρθρο 6 

 Η αξιολόγηση των 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 τριμελή επιτροπή του άρθρου 
46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Τόπος παράδοσης. 
Άρθρο 7 

 Η παράδοση των δικύκλων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 
Ηρακλείου. Με την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού, ο προμηθευτής θα 
καταθέσει και την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
Σύμβασης, ποσού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, θα 
επιστραφεί δε μετά από δύο μήνες από την οριστική παραλαβή των δικύκλων.   
 

Παραλαβή. 
Άρθρο 8 

 Η παραλαβή των δικύκλων θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής  του άρθρου 
28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την 
σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα 
άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ 
 

Πλημμελής κατασκευή. 
Άρθρο 9 

 Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των δικύκλων, δεν είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή 
τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα 
δίκυκλα, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις. 
Άρθρο 10 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της 
προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου. 

 

Χρόνος Παράδοσης. 
Άρθρο 11 

 
 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) 
μήνες, από την ημέρα υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού. 
 

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου. 
Άρθρο 12 

 
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. 
                                                                        Ηράκλειο 25/10/2010 
  
        
 

Θεωρήθηκε 
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας & Αισθητικής της 
Πόλης 

 
 
 
 

Αντώνης Μετοχιανάκης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με α΄β 

 

Συντάχθηκε 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών 

 
 
 
 
 
 

Παντελής Κρουσταλάκης  
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με α΄β 
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