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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της προµήθειας 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του ∆ήµου Ηρακλείου για το έτος 2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 

• Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 
• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
• Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 

λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου. 

• Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης». 

• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) 
«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής 
ιατρικής». 

• Τη µε αριθµό 159/12-12-2008 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 
14ο άρθρο της. 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-08) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 
 
ΑΡΘΡΟ 3O: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Τεχνική Έκθεση 
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
ε) Τιµολόγιο – Τιµές Εφαρµογής 
 

ΑΡΘΡΟ 4O: Εγγύηση συµµετοχής 
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Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 2.989,00 
€, σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. 
Ο. Τ. Α.). 

Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση 
που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια 
ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των 
προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 5O: Τιµές προσφορών 
Η οικονοµική προσφορά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να 

προµηθεύσει ένα ή περισσότερα από τα είδη της παρούσας προµήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του 
προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση 
για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των 
προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους 
από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 
σύµβασης. 

Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού 
προσφοράς, παρόµοιας µορφής µε τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης, το 
οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον 
διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του. 
 

ΑΡΘΡΟ 6O: Σύµβαση 
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 

αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης και να καταθέσει 
την κατά το 7ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 7O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10 % της συµβατικής αξίας της 

προµήθειας και παρέχεται µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής 
παραλαβής των προς προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται εφ’ άπαξ µετά 
το τέλος της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής και την προσκόµιση των τιµολογίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, 

µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο άρθρο της 11389/1993 
Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η 
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από 
σχετική αίτηση του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9O 
Εφ’ όσον οποιοδήποτε από τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 

αντίστοιχης σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 10O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Ο κάθε ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά τις ηµέρες διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 11O: Εξοφλητικοί λογαριασµοί 
Μετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών εκδίδονται οι αντίστοιχοι εξοφλητικοί 

λογαριασµοί. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο : Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης 
Η προθεσµία εκτέλεσης της παρούσας προµήθειας για κάθε έναν από τους προµηθευτές της 

ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. Οι 
παραδόσεις θα γίνουν σε χώρους που θα οριστούν από το ∆ήµο Ηρακλείου  
 

ΑΡΘΡΟ 13O: Παραλαβή των προς προµήθεια ειδών 
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων 
ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της 
ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Ηρακλείου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα 
συµφέροντα αυτού τρόπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14O 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στο ∆ήµο µας. 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 /5/2013         
 
 
 

Θεωρήθηκε 
 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων 

Στέλιος Αλεξάκης                                                  
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε β΄ βαθµό 

 
 

Συντάχθηκε 
 

  Σαρτζετάκης Ευτύχιος  
  
 

Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ µε β΄ βαθµό   
 
 
 
 

      
     Γιατρός Εργασίας 


