
                                                                                     

     

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι:
Η προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης για το ένστολο προσωπικό της  ανασυσταθείσας 
Δημοτικής Αστυνομίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι παρακάτω:

 Η 11389/93 Υπουργική Απόφαση  περί «ΕΚΠΟΤΑ»
 Ο Ν. 4281/2014
 Το ΦΕΚ . 1648 / 29 – 11 – 2005 . 
 Ο Ν.4325 / 2015 . 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ηρακλείου και συλλογή κλειστών προσφορών 
σύμφωνα με τους όρους  της μελέτης και με τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και όπως διαμορφώθηκε με την υπ΄ αριθμό 35130/739 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 1291/11/8/2010 Β΄ και το Ν. 4281/2014.

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλει κλειστό φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει για ποιο ή ποια είδη καταθέτει προσφορά. Μαζί 
με τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να καταθέσει στον κυρίως φάκελο:
1) Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που θα είναι εγγεγραμμένος και από 
το οποίο φαίνεται η επαγγελματική του ιδιότητα η οποία είναι συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας  . 
2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει  ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ότι είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ειδών 
ένδυσης- υπόδησης έτους 2015 του 
ένστολου προσωπικού της Δ/νσης της 
Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αρμόδιος: Παντελής Κρουσταλάκης
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αμαξοστάσιο Δήμου
Ηρακλείου , ΒΙ.ΠΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ         : 2813 409630   
ΦΑΞ                  : 2813 409619



Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της αποβολής από 
την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Δείγματα
     Ο Αρμόδιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δείγματα των ειδών
από κάθε ομάδα που πρόκειται να προσφέρει ξεχωριστά, στο Τμήμα Προμηθειών Ανδρόγεω 2, 1ος 
όροφος τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ανακοίνωση του 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  μεγαλύτερο των 10 ( δέκα ) ημερών από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.4281/2014.

ΑΡΘΡΟ 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 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των προσφερόμενων ειδών.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να 
αναφέρουν και τα οριζόμενα από το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.  
         Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους, εκτός εάν υπάρχουν παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο παραλαβής από την 
επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των 
ελλείψεων και ελαττωμάτων (γενικά των υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν) και 
η εγγυητική επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό 
προμήθεια υλικών και υπολογίζεται έξι (6) μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα  (30) ημέρες για τις θερινές και  χειμερινές στολές.   Η 
παράδοση δεν θα είναι τμηματική.  Μετάθεση του χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζουν ελαττώματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 4281/2014

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει τον Δήμο 
Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Παραλαβή Ειδών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτείται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η παραλαβή των 
υλικών πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών
μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει σε συνεργαζόμενο κατάστημα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον ο 
προμηθευτής δε διαθέτει δικό του.

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
       

   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ                      ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ α’β         ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΓΟς ΜΗΧ/ΚΟΣ με δ΄β
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