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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                        Προµήθεια µηχανικού σαρώθρου. 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ           

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ          

 

Ηράκλειο 1 / 8 / 2012 

 

 

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

     Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 

        Η αγορά ενός (1)  µηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) 

κυβικών, για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 

συγκεκριµένα για το  Τµήµα Καθαριότητας  του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 

     Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις. 

     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισµό και την εκτέλεση της 

προµήθειας είναι οι παρακάτω: 

α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. µε όλες τις σχετικές εγκυκλίους 

27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 

β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και συναφών θεµάτων". 

γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρµογής της νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Υπ. Εσ. στις 

διατάξεις για την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

δ) Ο Νόµος 3463/ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006 "∆ηµοτικός και κοινοτικός 

κώδικάς". 

ε) Το Π.∆ 394/96 “Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου”. 

ζ) Η µε αριθµό Π1/624/02/05/2012 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίνει την παραπάνω προµήθεια για το 

έτος 2012. 

 

    Άρθρο 3ο  

       Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
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       Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό ∆ιαγωνισµό και µε 

κριτήριο κατακύρωσης, την Συµφερότερη Προσφορά, για τον ∆ήµο Ηρακλείου, µε τους 

όρους που καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Ηρακλείου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

  Άρθρο 4ο  

      Ανακοίνωση 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 ανακοινώσεως 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, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 19.512,20 €. 

     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 , δηλαδή όσο χρόνο ορίζει ως εγγύησης καλής λειτουργίας. 

   

 Άρθρο 7ο  

    Χρόνος εγγύησης. 

    Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης 

του υπό προµήθεια µηχανήµατος και υπολογίζεται  δύο µήνες µετά, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του 

προµηθευτή και λαµβάνεται υπόψη στην βαθµολογία της . 

 

Άρθρο 8ο  

 Χρόνος παράδοσης. 

     Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τις ενενήντα ηµερολογιακές 

ηµέρες (90), µετά την υπογραφή του σχετικού Συµφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 

 

 Άρθρο 9ο  
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   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 και την λειτουργία του µηχανήµατος, δεν πληροί τους όρους 

της σύµβασης, ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, 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 Φ.Π.Α. 

βαρύνει το ∆ήµο . 

 

    Άρθρο 12ο  

      Παραλαβή του µηχανήµατος. 

      Η παραλαβή του προς προµήθεια µηχανήµατος και όλου του εξοπλισµού του, θα 

γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτείται κάθε φορά, µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή του 

µηχανήµατος και όλου του εξοπλισµού, πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από τη 

σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση  και τα άρθρα 28,29 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

     Η πληρωµή της αξίας του µηχανήµατος, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα 

µε το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 Άρθρο 13ο 

  Τόπος Παράδοσης. 

Η παράδοση θα γίνει στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 

                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 

   Ο ∆/ντής Καθαριότητας Ανακύκλωσης                             Ο Συντάκτης 

                        

 

        Αντώνης Μετοχιανάκης                                          Παντελής Κρουσταλάκης 

∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός µε β΄β                     Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός µε β΄β 


