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

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνει η 

προµήθεια των 3.500 m3   σκυροδέµατος τύπου C12/15  &  500 m3 του τύπου C16/20, µε αντλία 

& λοιπά επικουρικά µέσα όπου χρειαστεί,   µε αυτεπιστασία  κατά το έτος 2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

  Τεχνικές περιγραφές ορίζονται επακριβώς στην συνηµµένη σχετική τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

  Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφηµένα έντυπα, 

και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφεροµένων ειδών.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

 Η επικοινωνία του προµηθευτή µε την υπηρεσία ορίζεται η πόλη του Ηρακλείου. Σε 

περίπτωση αποµάκρυνσης του από την πόλη, οφείλει µε έγγραφο του προς την υπηρεσία να ορίσει 

πληρεξούσιο που θα τον αντιπροσωπεύει.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 

 Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Ηρακλείου 

και σύµφωνα µε τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας. Η εντολή θα δίδεται στον 

προµηθευτή στην διεύθυνση που θα αναγράφει µε δήλωση του στην προσφορά του. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο 

 Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα, µε συνεχή ροή,  την 

ποσότητα του σκυροδέµατος, όποτε αυτή του ζητείται από την Υπηρεσία, ώστε να µην 

παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων, η συγκοινωνία κ.λ.π.  

 Αν ο προµηθευτής δεν συµµορφώνεται προς τις εντολές της, η Υπηρεσίας έχει το δικαίωµα 

να τον κηρύξει έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 



Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο 

 Το σκυρόδεµα που θα προµηθεύεται στο ∆ήµο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο 

 Ο προµηθευτής οφείλει να υπογράψει την σχετική σύµβαση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία που θα του κοινοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα για την κατακύρωση της 

προµήθειας, προσκοµίζοντας και την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της 

προµήθειας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο 

Οι πληρωµές προµήθειας των υλικών θα πραγµατοποιούνται µετά από τις σχετικές    

πιστοποιήσεις της ∆/νσης Συντήτησης & Αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο 

 Η διάρκεια της προµήθειας, ορίζεται έως την εξάντληση των υπό προµήθεια ειδών-υλικών, 

ανεξαρτήτως του χρόνου. Ο προµηθευτής που θα αναχθεί από την δηµοπρασία είναι 

υποχρεωµένος να προµηθεύει το ∆ήµο µε την ζήτηση, την απαραίτητη ποσότητα υλικών καθ’ όλο  

τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προµήθειας . 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο 

 Η τιµή των υπό προµήθεια υλικών δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, σε καµία περίπτωση και 

καθ’  όλη την διάρκεια ισχύος της προµήθειας. 

Ο προµηθευτής οφείλει κάθε φορά, ανάλογος των αναγκών ή της φύσεως του έργου, να διαθέτει 

τα κατάλληλα σε µέγεθος οχήµατα – µηχανήµατα, µεταφοράς και άντλησης σκυροδέµατος 

(κατάλληλη πρέσα ) ή ακόµα και άλλα τυχών απαιτούµενα επικουρικά µέσα (π.χ. φορτωτή κ.λ.π. ) 

προκειµένου να εναποτεθούν τα υλικά της προµήθειας στο επιθυµητό από την υπηρεσία, χώρο και 

τόπο ( εκτιµάτε ότι τα επικουρικά µέσα, π.χ. πρέσα, φορτωτής κ.λ.π. θα απαιτηθούν σε µικρό 

ποσοστό της συνολικής προµήθειας ).     

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο 

 Η προµήθεια του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 

11389/95 (ΕΚΠΟΤΑ) ‘’Περί εκτελέσεως  προµηθειών Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια 

ειδών  σε πιστοποιηµένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα 

του προµηθευτή  

 

    ΑΡΘΡΟ 14ο  



Ο προµηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα των προσφερόµενων ειδών,  για δύο (2) χρόνια 

τουλάχιστον και υποχρεούται να καλύψει για το διάστηµα αυτό τυχόν βλάβες ή αστοχίες του. 

     

 ΑΡΘΡΟ 15ο  

  Η υπηρεσία δύναται µε κάθε παραλαβή, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό 

ζυγολόγιο ή αν κρίνει σκόπιµο  να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό µε έξοδα του 

προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

  Κατά την εκτέλεση της προµήθειας Θα πρέπει να πληρούνται, οι κανονισµοί της Ελληνικής 

νοµοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την πρόληψη των ατυχηµάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των εργαζοµένων (CE) και την προστασία των 

πολιτών και των περιουσιών τους.  

                                            

               

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Η ∆/ντρια Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                               

  

 

        ∆έσποινα Ζαχαριουδάκη                                    ∆έσποινα Βαλύρη 
              Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  µε Β΄ βαθµό                                           Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 


