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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                          Ηράκλειο 11 / 6 / 2015 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              Συντήρηση και επισκευή    

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      λοιπών µηχανηµάτων.   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ    

     

 

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

ΑΡΘΡΟ 1ο  

     Αντικείµενο: 

     Το αντικείµενο της Προµήθειας είναι: ενός ζυγιστηρίου, ενός εκτυπωτή 

και η συντήρηση – καλυµπράρισµα της πλάστιγγας που ευρίσκεται στη 

Κεντρική Λαχαναγορά, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Ηρακλείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

    Ισχύουσες διατάξεις: 

    Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου 

Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 

185/23.3.93 Τ.Β ,και ειδικά το άρθρο 23 παράγραφος 2 (απ΄ ευθείας 

ανάθεση προµήθειας υλικών) ,του εν ισχύει ∆.Κ.Κ.Π.∆. 410/95 περί 

κυρώσεως ∆ηµοτικού και κοινοτικού κώδικα, καθώς επίσης τον 

Ν.3463/2006 άρθρο 209 παρ. 9. 

    Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α 10-6264.001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Ηρακλείου, οικονοµικού έτους 2015 µε τίτλο : «Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» και ποσού 5.000 €.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

    Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 

    Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ΄ ευθείας 

ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆. 410/95 του 

άρθρου 4 και 23 παράγραφος 4 και 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµό 35310/739 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών ΦΕΚ 1291/τευχός Β΄ /11-8-2010 . 

     

     ΑΡΘΡΟ 4ο  

    Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 
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          Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     Β) Τεχνικές Προδιαγραφές. 

     Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Αξιολόγηση προσφορών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 46 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Στην προσφορά θα αναφέρεται σε υπεύθυνη δήλωση του 

προµηθευτή, η προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από ένα έτος, ο δε χρόνος παράδοσης θα είναι µέχρι δέκα (10) 

ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµέρα υπογραφής του Συµφωνητικού.  

Μαζί µε την προσφορά πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση προµηθειών 

πλαστίγγων όµοιων τύπων µε την προσφερόµενη σε ΟΤΑ, του κάθε 

προµηθευτή, για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι 

ηµεροµηνίες παράδοσης, φορέας και ο τύπος του προσφερόµενου είδους, 

επίσης αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001:2008 του κατασκευαστή για σχεδιασµό και κατασκευή της 

προσφερόµενης πλάστιγγας, αντίγραφο πιστοποιητικού ISO9001:2008 του 

προµηθευτή για εµπορία, ανταλλακτικά και συντήρησης. 

Για την καλύτερη διασφάλιση του ∆ήµου Ηρακλείου σε θέµατα 

τεχνικής υποστήριξης, οι προµηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν ή να 

συνεργάζονται µε συνεργείο, του οποίου η ύπαρξη θα επιβεβαιώνεται µε 

πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο.  

Η µη τήρηση των παραπάνω όρων επιφέρει την ποινή του 

αποκλεισµού του προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Τόπος παράδοσης . 

Τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνει στην είσοδο της 

Κεντρικής Λαχαναγοράς, στο σηµείο που ευρίσκεται η πλάστιγγα  και ο 

Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να επιδείξει αυτά, όσο αφορά την 

συντήρηση, την λειτουργία και τον ασφαλή χειρισµό τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Παραλαβή  

Η παραλαβή των µηχανισµών,  αλλά και όλης της πλάστιγγας, µετά και 

από την προβλεπόµενη συντήρηση,  θα γίνει από την τριµελή Επιτροπή του 

άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 

παραδώσει, µαζί µε τα µηχανήµατα, όλα τα σχετικά έντυπα χειρισµού και 

συντήρησης. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του 

προµηθευτή, για τον χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια 
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των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίσει τις 

ανάγκες στη συντήρηση και επισκευή της πλάστιγγας.      

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Πληµµελής κατασκευή. 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υπό προµήθεια 

τοποθετηµένων µηχανισµών, δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

µελέτης και της προσφοράς του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται 

να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τους προς προµήθεια µηχανισµούς, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

  Φόροι, τέλη ,κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους βάσει των κειµένων διατάξεων 

φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της 

προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Ηρακλείου. 

             

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               Ο Συντάκτης 

            Ο ∆/ντής  

   

   Παντελής Κρουσταλάκης                                    Λουκάς Ράπτης                                                                    

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε β΄β                 Πτυχ.Μηχ/γος Μηχ/κός µε β΄β 


