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ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΟ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ          

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 

  
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:  

                              
                                         

 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” 

                                         
 
 
B. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
 
Αντικείμενο είναι η "Προμήθεια επίπλων της αίθουσας πολλαπλών  χρήσεων στην 
παλιά Λαχαναγορά Ηρακλείου". 
 
 Άρθρο 2ο  
 
Ισχύουσες διατάξειs 
Η διενέργεια τηs προμήθειαs διέπεται από τιs διατάξειs όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο τεύχος της Διακήρυξης.  
 
Άρθρο 3ο  
 
Τρόποs εκτέλεσηs τηs προμήθειαs. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης, την Συμφερότερη Προσφορά για τον Δήμο Ηρακλείου, με 
τους όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή  του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 4ο  
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύωs 
Α) Διακήρυξη  
Β) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Τεχνικέs Προδιαγραφές.  
Ε) Ενδεικτικόs Προϋπολογισμόs. 
 
Άρθρο 5ο   
 
Αξιολόγηση προσφορών. 
H αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση τηs προμήθειαs θα 
γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  και κατά τον τρόπο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης. 



Άρθρο 6ο  
 
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 Δήμο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι μικρότερο 
των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών, από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 
 
Άρθρο 7ο 
 
Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 8ο 

 
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 το 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, δηλαδή όσο χρόνο ορίζει ως εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

Άρθρο 9ο 

 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης 
των υπό προμήθεια επίπλων 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 10ο 

 
Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται με την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού. 
 
Άρθρο 11ο  
 
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 12ο  
 
Πλημμελήs κατασκευή  
Εάν κατά την παραλαβή  των υλικών,  αυτά δεν είναι σύμφωνα  με τιs προδιαγραφές 
τηs μελέτηs και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχοs υποχρεούται να 
αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τιs διατάξειs που 
αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 13ο 

 
Φόροι, τέλη, κρατήσειs   
Ο ανάδοχοs υπόκεινται σε όλουs τουs, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρουs, τέλη 
και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. Ο  
Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Δήμο. 
 
Άρθρο 14ο  
 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά από διαφορετικούς προμηθευτές 
ανάλογα με τα προσφερόμενα είδη και τη συμφερότερη προσφορά.  
Η προσκόμιση δειγμάτων των υπό προμήθεια υλικών υπόκεινται στη δικαιοδοσία της 
επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
μπορεί να ζητήσει δείγματα είτε για όλα τα είδη, είτε για ένα μέρος από αυτά. Ο 
ανάδοχος ή ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία τα ζητούμενα 
δείγματα εντός 5 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
Άρθρο 15ο  
 
Παραλαβή 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 16ο  
 
Τόποs παράδοσηs     
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία. 
 
                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
         

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΟΡΓAΝΩΣΗΣ 
 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


	Άρθρο 13ο
	                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


