
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 1 από 4

                                                                                            Ηράκλειο,    05 / 10 / 2012    
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     « Προµήθεια Αλουµινίων » 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    για το έργο αυτεπιστασίας:  
∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                 Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 
                                                                                                        B/θµιας εκπαίδευσης» 
ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & 
                 ∆ηµοτικών κτιρίων                                                       Κ.Α. :  30 - 7331.049   
 
                                                                                          
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο  
 
Το αντικείµενο της µελέτης είναι η κατασκευή υαλοστασίων και θυρών Αλουµινίων  για τις ανάγκες 
του έργου αυτεπιστασίας  : « Συντήρηση Σχολικών κτιρίων B/θµιας εκπαίδευσης ». 
 
Συγκεκριµένα :   
Αλουµίνιο χρώµατος λευκού 

Αεροπλανάκι λευκό - µαύρο τύπου Giese 

Αλουµίνιο σε διάφορες αποχρώσεις του χρωµατολογίου RAL 

Αµορτισέρ συρόµενου φύλλου 

Αντίκρυσµα κλειδαριάς ρυθυµιζόµ. 

Αρµόστοκος 

Βίδες: λαµαρινόβιδες διαφόρων µεγεθών 

Βίδες: µπετόβιδες διαφόρων µεγεθών 

Βίδες: τρυπανόβιδες διαφόρων µεγεθών 

Βουρτσάκι Νο 8  

Βουρτσάκι Νο 7 

Γωνία ευθυγγράµισης ανοιγόµενου φύλλου - Ψιλή 

Γωνία ευθυγγράµισης συρόµενου φύλλου - Χοντρή 

Γωνία συνδέσεως Άλεν Λαµαρινάκι 

Γωνία σύνδεσης κάσας συρόµενου οδηγού 

Γωνία σύνδεσης συρόµενου φύλλου τύπου MONTIC 

Γωνιά σύνδεσης τύπου KAMEL  

Κλειδαριές για αλουµινένιες συρόµενες πορτές και παράθυρα τύπου KAL  

Κουµπάσο ανάκλισης  

Κύλινδρος κλειδαριάς αλουµινίου 80mm ή και 70mm 

Λάστιχο φούσκας κάσας - φύλλου PROD 

Μαντεσέδες αλουµινίου τύπου GIESSE 

Μεντεσές µάσκουλο 14cm, τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 

Μεντεσές µάσκουλο 9cm, τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 

Πάνελ αλουµινίου επίπεδα  

Προσθήκη γωνίας φύλλου EXTRA 

Σπανιολέτα EURO + KIT 
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Σπανιολέτα τζαµιού δεξιά-αριστερή τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 

Στέλεχος κλειδαριάς 35mm ή και 30mm βάθους 

Σύνδεσµος τάφ µικρός 

Συρόµενα µονά ράουλα 

Σύρτης απλός τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 

Τάπα δίφυλλου µπινί καµπυλωτού δεξία - αριστερά  

Χερούλια αλουµινένια διπλά, µέσα έξω τύπου Χ-101 

 
 
 
 
Τα παραπάνω υλικά θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή σιδηρών θυρών, υαλοστασίων, 
κιγκλιδωµάτων, εσχαρών κ.λ.π. για την συντήρηση των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
 

     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 Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων,  
• του Ν. 2286/95 
• την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/Β) 
• και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις παραπάνω διατάξεις.  

 
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30-7331.049 µε τίτλο: « Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 
β/θµιας εκπαίδευσης».  
 
 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο την µικρότερη 
τιµή - προσφορά.  
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προµηθευτεί τα αναφερόµενα υλικά από διαφορετικούς προµηθευτές.  
 
 
Άρθρο 4ο 

Συµβατικά στοιχεία.  
 

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

προµηθευτή. 
 

 
Άρθρο 5ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από : 
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και µε το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό 
η εγγραφή του και το επάγγελµά του. 

 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
• ∆εν εµπίπτουν στους περιορισµούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι 
ασκούν νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.  

• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
• Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά µετά από έγγραφες εντολές της υπηρεσίας. 
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) 

ηµερολογιακών ηµερών  από την ηµέρα της (έγγραφης ή προφορικής) εντολής της υπηρεσίας. 
• Η προµήθεια των υλικών θα ολοκληρωθεί µέσα σε δώδεκα ( 12 ) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης-συµφωνητικού. 
• Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προµήθειας  και 

συµφωνούν µε αυτούς. 
    

 
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 τριµελή 
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 7ο  
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών 
 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών από τον προµηθευτή θα πραγµατοποιείται σε τόπο και 
χρόνο που θα ορίζει η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου, µπορεί δε να γίνεται τµηµατικά ή όπως 
διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος και σύµφωνα µε τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας. 

 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών 

σε πιστοποιηµένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά την κρίση της, µε έξοδα του 
προµηθευτή. 

 
Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη για προµήθεια µεγάλης ποσότητας υλικών, ο 

προµηθευτής οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα σε µέγεθος οχήµατα – µηχανήµατα µεταφοράς  
προκειµένου να εναποτεθούν τα υλικά της προµήθειας στο επιθυµητό από την υπηρεσία, χώρο και 
τόπο. 

 
Ο χρόνος παράδοσης της οριζόµενης (τµηµατικής) ποσότητας των υλικών που θα ζητηθεί από 

την υπηρεσία, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα 
της (έγγραφης ή προφορικής) εντολής της υπηρεσίας. Η προµήθεια ολόκληρης της ποσότητας των 
υλικών θα ολοκληρωθεί µέσα σε χρονικό διάστηµα δώδεκα ( 12 ) µηνών  από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού. 

 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού  χρόνου από υπαιτιότητά 

του και  εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις που επιβάλλονται 
(άρθρο 27 της υπ΄ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται  να πληρώσει  στον  ∆ήµο  
πρόστιµο  που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας 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. 
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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, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 10ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

Για την υπογραφή του συµφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκοµίσει εγγυητική  
επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας των υλικών και της εργασίας τοποθέτησής τους στον 
παραπάνω χώρο, δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αξίας – αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) µήνες 
(µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών [άρθρο 26, 
παρ. 2δ(11)] του ΕΚΠΟΤΑ.  

 
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 ∆ήµο. 
                                                                            
 
                                                      Ηράκλειο,  05 / 10 / 2012 
 
 
      Συντάχθηκε                                               Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
  Αχλαδιανάκη Σοφία                                                                  Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                              
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
                                                                 
                                                          
                                                           
                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

      Ο  Προϊστάµενος  
       της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 

 

   Λασηθιωτάκης Μιχάλης 
       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε Α’ βαθµό 


