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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» 
του έργου «Πρόληψη & ∆ιαχείριση 
φυσικών κινδύνων στις χωρικές ενότητες 
∆ήµου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας 
Σάµου, ∆ήµου Αραδίππου και Επαρχίας 
Πάφου» µε ακρωνύµιο «ΦΥΚΗΣΑΠ»  
Χρηµατοδότηση: 
Συγχρηµατοδότηση κατά 80% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από 
Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου   
 
Κωδ. Προϋπ/σµού: 70-6474.003 

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

 
Αρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» του έργου «Πρόληψη & ∆ιαχείριση φυσικών 
κινδύνων στις χωρικές ενότητες ∆ήµου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας 
Σάµου, ∆ήµου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου» µε ακρωνύµιο «ΦΥΚΗΣΑΠ».  
 
Αρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
Α) Του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93  

Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β.  
Β) Του εν ισχύ Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης 
Γ) Του εν ισχύ  N. 3463/2006 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
∆) Του Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) << Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων>> 
Ε) Του Π.∆.394/96 <<Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου>>. 
ΣΤ) Της ΥΠΑΣΥ∆ 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2012 
Ζ) Το άρθρο Ε-8.1 µε κωδ. Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 του Ενιαίου Τιµολογίου Έργων 
Οδοποιίας (ΦΕΚ Β 363/19-02-2013) 
Η) Το άρθρο Ε-10.1 µε κωδ. Αναθεώρησης Ο∆Ο 2653 του Ενιαίου Τιµολογίου 
Έργων Οδοποιίας (ΦΕΚ Β 363/19-02-2013) 
Θ) Την από 14-10-2011 και µε αριθµό Κ1 02 08 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος και του ∆ήµου Ηρακλείου ως 
επικεφαλής εταίρο 
 
Η προµήθεια εντάσσεται στον κωδικό Κ.Α. 70-6474.003 µε τίτλο «Υλοποίηση 
προγράµµατος ΦΥΚΗΣΑΠ» του προϋπολογισµού 2013. 



 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση 
µετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών 
και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον όµως πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 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 των Φ.Π.Α.. 
     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, ή απαιτεί η υπηρεσία  για το χρόνο 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. 
   
 Άρθρο 7ο  
 Χρόνος εγγύησης 
   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο 
παράδοσης των υπό προµήθεια πινακίδων σήµανσης και υπολογίζεται  δύο µήνες 
µετά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Άρθρο 8ο  
Χρόνος παράδοσης 
  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα µήνα (1) µετά την 
υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 
 
 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 των Πινακίδων Σήµανσης δεν πληρούν τους όρους της 
σύµβασης, ή εµφανίζονται ελαττώµατα ή  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 των Πινακίδων Σήµανσης   
  Η παραλαβή των προς προµήθεια Πινακίδων Σήµανσης θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των Πινακίδων 
Σήµανσης πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     Η πληρωµή της αξίας των Πινακίδων Σήµανσης θα γίνει µετά την οριστική 
παραλαβή σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
         
                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                        
Ηράκλειο, 24/07/2013                                              Ηράκλειο,  
24/07/2013                                                      
         Ο Συντάξας                                                            
 
 
 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
       Ευτύχης Σαρτζετάκης                                            Ο Προϊστάµενος της  
    Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ                               ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών        
            Με B 'Βαθµό                                                     του ∆ήµου Ηρακλείου 
                                                                                      Στέλιος Αλεξάκης 
                                                      Αρχιτέκτων Μηχανικός Με B’ Βαθµό 
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   ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο   Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την   
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» του έργου «Πρόληψη & ∆ιαχείριση φυσικών 
κινδύνων στις χωρικές ενότητες ∆ήµου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας 
Σάµου, ∆ήµου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου» µε ακρωνύµιο «ΦΥΚΗΣΑΠ».             
 
ΑΡΘΡΟ 2ο      Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές  
προδιαγραφές της µελέτης.   
  
ΑΡΘΡΟ 3ο     Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 1 µήνα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο     Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων  δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο        Στα  προσφερόµενα είδη η τιµή θα συµπεριλαµβάνει και τα  
µεταφορικά και την τοποθέτηση των πινακίδων στα σηµεία που θα υποδείξει  η 
υπηρεσία. 
                          
ΑΡΘΡΟ 6ο      Η τοποθέτηση των πινακίδων µπορεί να γίνει τµηµατικά από τον 
προµηθευτή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία                         
                                  
                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           
   Ηράκλειο, 24/07/2013                                         Ηράκλειο,24/07/2013                                                     
           Ο Συντάξας     
 
 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος       
      Ευτύχης Σαρτζετάκης                                            Ο Προϊστάµενος της  
    Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ                               ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών        
            Με B'Βαθµό                                                     του ∆ήµου Ηρακλείου 
                                                                                      Στέλιος Αλεξάκης  
                                                                             Αρχιτέκτων Μηχανικός µε B' 


