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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1

Η  παρούσα  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  υλικών  για  την 
συντήρηση δικτύων δημοτικού φωτισμού.

ΑΡΘΡΟ 2

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές  προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο Φ.Π.Α , βαρύνει τον κύριο του έργου ( Δήμος Ηρακλείου ).

ΑΡΘΡΟ   4  

Ο χρόνος παράδοσης, μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (και θα ορίζεται σε
αυτό), είναι  δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες το πολύ από την ημέρα της έγγραφης εντολής της 

υπηρεσίας, για παράδοση ορισμένης ποσότητας υλικών .

ΑΡΘΡΟ   5  

Οι προσφερόμενες τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς των διαγωνιζομένων  δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ   6  

Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα  μεταφορικά για την παράδοση
των υλικών για την συντήρηση δικτύων δημοτικού φωτισμού στις αποθήκες του Δήμου Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 7

Ο Δήμος μπορεί να προμηθευτεί τα είδη από διαφορετικούς προμηθευτές ανάλογα τις
προσφερόμενες τιμές.

ΑΡΘΡΟ 8

Η  παράδοση  των  υλικών  για  την  συντήρηση  δικτύων  δημοτικού  φωτισμού θα  γίνει 
τμηματικά από τον προμηθευτή εφόσον αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία.
                                                               

Ηράκλειο 30 / 9 / 2013 Ηράκλειο 30 / 9 / 2013

Συντάχθηκε 
Ο Υπεύθυνος του τμήματος 

Ηλεκτροφωτισμύ και Σήμανσης

Αρχαύλης Εμμανουήλ Αρχαύλης Εμμανουήλ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.



Ηράκλειο 30 / 9 / 2013
      Θεωρήθηκε                                               

Ο προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

Λασηθιωτάκης Μιχάλης
ΠΕ Μηχανικών

Αρχαύλης Εμμανουήλ
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