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ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι: Η προµήθεια και εγκατάσταση  ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου 

εισροών-εκροών καυσίµων, του ∆ηµοτικού πρατηρίου καυσίµων του ∆ήµου µας, όπως καταγράφεται 

αναλυτικά στο τεύχος του  ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης µας και συνοδεύει το παρόν , ήτοι : 

           1) ΟΜΑ∆Α Α   

ΟΜΑ∆Α Α 

A/A CPV ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

8 42124210-9 27.002-0211 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(INTERFACES) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

9 42124210-9 27.002-0212 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΑΣ 

ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ Ε3000 

22 51612000-5 24.090-0330 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

 

           2) ΟΜΑ∆Α Β  
ΟΜΑ∆Α Β 

A/A CPV ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

16 31120000-3 27.014-0043 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΑΘΟΡΥΒΗ) 

22 51612000-5 24.090-0330 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
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           3) ΟΜΑ∆Α Γ 
ΟΜΑ∆Α Γ 

A/A CPV ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

14 30233300-4 27.019-0014 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΤΛΙΩΝ(ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ -

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

15 30237131-6 25.060-0739 
ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ-

ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 

12 37823200-5 25.060-0738 
ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ 

21 48100000-9 27.010-0014 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΤΛΙΩΝ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΡΤΩΝ 

22 51612000-5 24.090-0330 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

    

            4) ΟΜΑ∆Α ∆  

ΟΜΑ∆Α ∆ 

A/A CPV ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1 30232000-4 27.002-0210 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

1ΤΒΥΤΕ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 2,5'' ΣΥΝ∆ΕΣΗ USB 

3.0 

2 42967000-2 27.010-0007 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) ΕΛΕΓΧΟΥ  

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 8 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

3 35125100-7 27.019-0013 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 3.00 

ΜΕΤΡΑ 

4 31224300-5 26.009-0299 
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΡΑΒ∆ΟΥΣ 

5 44322300-6 26.009-0300 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒ∆ΟΥ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗ 

6 38422000-9 26.009-0301 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΕΡΓΑ ΜΕ ΒΗΜΑ ΕΩΣ 2 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

7 42967000-2 27.010-0008 
EΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

Η/Υ 

10 30232000-4 27.010-0009 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΑΦ∆ΣΣ 

11 30232000-4 27.002-0213 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

13 30232000-4 27.002-0214 ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

17 48100000-9 27.010-0010 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 

ΕΚΡΟΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 

ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

18 48100000-9 27.010-0011 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Κ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

19 48211000-0 27.010-0012 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ REPORTS & 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ 

20 48100000-9 27.010-0013 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

22 51612000-5 24.090-0330 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κ ΤΥΧΟΝ 

ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η προµήθεια  θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Κριτήρια αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα, εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης και τα γραφόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Για έκαστη οµάδα απαιτείται η υποβολή προσφοράς για όλα τα είδη αυτής , όπως αυτά αναφέρονται στο 

παρόν και στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισµού και στο τιµολόγιο προσφοράς. 

Οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για όλες τις οµάδες (Α,Β,Γ,∆)  ή για µία  

από αυτές (π.χ την οµάδα Α , ή την οµάδα Β, ή την οµάδα Γ,ή την οµάδα ∆), ή για συνδυασµό οµάδων , µε 

την υποχρέωση ωστόσο να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη έκαστης οµάδας . 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1.Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις 

σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2.Τα άρθρα 199 (παρ. 2ζ) & 201 του Ν. 4281/2014 ,ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014. 

3.Το άρθρο 37 ,παρ. 1 του Ν.4320/2015 ,ΦΕΚ 29Α /19-3-2015. 

4.Τον Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

5.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (∆ιαύγεια) 

6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

7.Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα ∆ηµοσίευσης) 

8.Τον N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση 

του N. 4013/11) 

      

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει σε ηµεροµηνίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του προµηθευτή και 

του ∆ήµου στον χώρο του ∆ηµοτικού Πρατηρίου και κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα ∆ιαχείρισης 

Υλικών κ Αποθεµάτων (κ.Πεδιαδιτάκη Γιώργο, κ.Γερακιανάκη Μαρία). 

Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

♦ Για την οµάδα Α ,ο προµηθευτής πρέπει να προβεί στην απόσυρση και στη συνέχεια στην τοποθέτηση 

ηλεκτρονικών νέας γενιάς συµβατών µε το σύστηµα εισροών –εκροών στην αντλία τύπου Ε3000 που 

διαθέτει το ∆ηµοτικό Πρατήριο και περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα Α.1 του τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών .Επιπλέον ,πρέπει να προβεί στην προσθήκη των πλακετών επικοινωνίας στις αντλίες που 

διαθέτει το ∆ηµοτικό Πρατήριο και περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα Α.1 του τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Τα τυχόν µικρουλικά που χρειαστούν βαρύνουν τον προµηθευτή. Με την ολοκλήρωση των 

εν λόγω εργασιών οι αντλίες πρέπει να  λειτουργούν ορθά και θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης µε το 

σύστηµα εισροών –εκροών . 

 

♦ Για την οµάδα Β , ο προµηθευτής πρέπει να προβεί : 

►Στην τοποθέτηση /εγκατάσταση και σύνδεση της γεννήτριας µε τις υπάρχουσες δοµές του ∆ηµοτικού 

Πρατηρίου. Τα τυχόν µικρουλικά που χρειαστούν βαρύνουν τον προµηθευτή. 

► Στην δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από την ηµέρα 

ολοκληρωµένης εγκατάστασής της στο έργο και οριστικής παραλαβής της και στην κάλυψη των 

ανταλλακτικών ,της συντήρησης και τυχών βλαβών για τουλάχιστον 2 έτη. 

 

♦ Για την οµάδα Γ, ο προµηθευτής πρέπει να προβεί : 

►Στην ηλεκτρολογική  σύνδεση της µονάδας ελέγχου αντλιών –αναγνώστη καρτών µε τις αντλίες και τον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή . 

►Τυχόν µικρουλικά που χρειαστούν θα βαρύνουν το προµηθευτή. Το ακριβές σηµείο που θα τοποθετηθεί 

η µονάδα ελέγχου αντλιών –αναγνώστη καρτών στο χώρο των αντλιών του ∆ηµοτικού Πρατηρίου θα 

καθοριστεί σε συνεννόηση µεταξύ του προµηθευτή και του τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικών κ Αποθεµάτων 

(κ.Πεδιαδιτάκης Γιώργος, κ.Γερακιανάκη Μαρία) . 

►Στον προγραµµατισµό της βάσης δεδοµένων οχηµάτων µε βάση τα στοιχεία που θα δοθούν από την 

Υπηρεσία ,στην εγκατάσταση του λογισµικού , στην εκπαίδευση του διαχειριστή του συστήµατος και των 

καρτών. 

► Στην δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από την ηµέρα 

ολοκληρωµένης εγκατάστασής της στο έργο και οριστικής παραλαβής της και στην κάλυψη των 

ανταλλακτικών ,της συντήρησης και τυχών βλαβών για τουλάχιστον 2 έτη. 
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♦ Για την οµάδα ∆ , ο προµηθευτής πρέπει να προβεί : 

►Στην στεγανοποίηση φρεατίων των δεξαµενών που περιγράφονται στην Ενότητα Α.1 του τεύχους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

►Στην διάνοιξη οπής 2’’ στην ανθρωποθυρίδα της δεξαµενής βενζίνης αµόλυβδης όπως αυτή 

περιγράφεται στην Ενότητα Α.1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

►Στην ογκοµέτρηση των δεξαµενών που περιγράφονται στην Ενότητα Α.1 του τεύχους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών ,τηρώντας τα οριζόµενα του άρθρου 10 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών . 

►Επιπλέον, για τη διαδικασία της ογκοµέτρησης των δεξαµενών ο προµηθευτής θα πρέπει να είναι σε 

συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο του ∆ηµοτικού Πρατηρίου προκειµένου να µη σταµατήσει η λειτουργία του 

∆ηµοτικού Πρατηρίου .(δηλαδή για τις δεξαµενές πετρελαίου κίνησης ,  η ογκοµέτρηση θα µπορεί να γίνει 

τµηµατικά και όχι και των τριών δεξαµενών ταυτόχρονα .) 

►Στην τυχόν εσκαφή ,κατασκευή και αποκατάσταση χαντακιών για την διέλευση καλωδίων .  

►Τυχόν µικρουλικά που χρειαστούν βαρύνουν τον προµηθευτή. 

►Στην εγκατάσταση του εξοπλισµού ,στην διασύνδεση των επιµέρους εξαρτηµάτων µεταξύ τους , στην 

εγκατάσταση του λογισµικού, παραµετροποίηση του συστήµατος της κεντρικής Υπολογιστικής Μονάδας 

∆ιαχείρισης , στην σύνδεση της Κεντρικής Υπολογιστικής Μονάδας ∆ιαχείρισης µε τη Μονάδα Ελέγχου 

Αντλιών-Αναγνώστη Καρτών και στην εκπαίδευση -ενηµέρωση του χρήστη του συστήµατος. 

►Στην λήψη µέτρων προστασίας –σφράγισης κατά ενδεχόµενης προσπάθειας παραποίησης του συστήµατος 

εισροών –εκροών (έλεγχος και έγκριση λογισµικού συστήµατος εισροών -εκροών) σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 11 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

► Στην τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του τεύχους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Συγκεκριµένα , στο άρθρο 12 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών ορίζεται ότι : «1.Ο εγκαταστάτης 

του συστήµατος εγκαθιστά το σύνολο του εξοπλισµού εισροών -εκροών, διασυνδέει τα επιµέρους 

εξαρτήµατα αυτού µεταξύ τους , τα θέτει και παραδίδει σε λειτουργία, εγκαθιστά το λογισµικό ελέγχου 

εισροών –εκροών και έχει την ευθύνη του ελέγχου όλου του συστήµατος . 

2.Μετά την πάροδο δοκιµαστικής λειτουργίας ,διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) µηνός  ,η οποία θα 

αποτυπώνεται σε τριάντα (30) συνεχόµενα ισοζύγια ηµέρας και θα καλύπτει όλες τις αντλίες και τις 

δεξαµενές του πρατηρίου ο εγκαταστάτης  υποβάλλει έγγραφη βεβαίωση –δήλωση στην αρµόδια ∆ηµοτική 

Υπηρεσία µε την οποία θα βεβαιώνονται τα εξής για το εγκατεστηµένο σύστηµα εισροών –εκροών στο 

«Πρατήριο Ιδιωτικής Χρήσης» του ∆ήµου Ηρακλείου : 
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α) η ορθή λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος εισροών –εκροών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

παρόντος τεύχους  Τεχνικών Προδιαγραφών . 

β) ελέγχθηκε και διασφαλίστηκε η νοµιµότητα και λειτουργία των αντλιών σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 5 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

γ) Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του συστήµατος σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 11 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

3. Επιπλέον , µετά την πάροδο της ως άνω δοκιµαστικής λειτουργίας , ο εγκαταστάτης του συστήµατος 

εισροών –εκροών θα παραδώσει στην αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία κατάλογο –πίνακα στον οποίο θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα εξής : 

α) Ο µέγιστος χρόνος ηρεµίας των δεξαµενών του πρατηρίου σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του 

παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών . 

β) τα σηµεία σφράγισης της παρ.1 του άρθρου 11 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 4. Εφόσον και αν αυτό απαιτηθεί ,  ο εγκαταστάτης του συστήµατος εισροών –εκροών θα έχει τη 

δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως τα στοιχεία του και τα στοιχεία του εγκατεστηµένου 

συστήµατος σε τυχόν ∆ηµόσια Υπηρεσία αρµόδια µε τα συστήµατα εισροών –εκροών . 

5. Επιπλέον, ο εγκαταστάτης του συστήµατος εισροών –εκροών, πρέπει να δύναται να παρέχει 

ανταλλακτικά και υπηρεσίες άµεσης τεχνικής υποστήριξης για δύο  χρόνια από την ηµεροµηνία 

εγκατάστασης .» 

► Στην τήρηση των οριζοµένων σχετικά µε τις βλάβες του συστήµατος ,όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 

13 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών . 

Συγκεκριµένα , στο άρθρο 13 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών ορίζεται ότι: 

«1.Κάθε δυσλειτουργία – βλάβη του συστήµατος που έχει ως αποτέλεσµα απόκλιση από τα όρια σφάλµατος 

ή διακοπή της λειτουργίας του αποκαθίσταται από την εταιρεία εγκατάστασης άµεσα και το πολύ εντός 1 

ηµερολογιακής ηµέρας . Κατά το διάστηµα που διαρκεί η βλάβη και κατά το µέρος των εισροών ή εκροών 

που αυτή αφορά οι αντίστοιχες λειτουργίες των εγκαταστάσεων ανεφοδιασµού των δηµοτικών οχηµάτων 

µε καύσιµα κίνησης διακόπτονται . 

2. Η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής 

λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστηµένου συστήµατος. Στις περιπτώσεις βλάβης η αρµόδια Υπηρεσία του 

∆ήµου καλεί άµεσα την εταιρεία εγκατάστασης η οποία µε τη σειρά της πρέπει να ανταποκρίνεται αµελλητί 

µε την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάσταση της βλάβης . 

3. Τα δεδοµένα τεχνικών επεµβάσεων όπως τυχόν αντικατάσταση εξοπλισµού , διαπίστωση βλάβης 

,αποκατάσταση βλάβης καταγραφή του αριθµού παλαιάς και νέας σφραγίδας κλπ καταγράφονται σε ∆ελτίο 

Τεχνικών Επεµβάσεων µε ευθύνη της εταιρείας εγκατάστασης. Τα ως άνω ∆ελτία φέρουν τα στοιχεία της 
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εταιρείας εγκατάστασης την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της τεχνικής επέµβασης , το όνοµα και την 

υπογραφή του τεχνικού και διατηρούνται στην Υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του αρµόδιου ∆ηµοτικού 

Υπαλλήλου. Με ευθύνη του αρµόδιου ∆ηµοτικού Υπαλλήλου φυλάσσεται στο πρατήριο και είναι διαθέσιµος 

για τυχόν έλεγχο  ο κατάλογος των σηµείων σφράγισης της περίπτωσης .» 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους –τέλη-κρατήσεις κατά την ηµέρα 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει 

εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ  ́αριθµ. 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εάν µετά την παράδοση, τα υλικά, δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης τότε εφαρµόζονται 

οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τιµολογήσει σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας , ήτοι να εκδίδεται 

τιµολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισµού µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα που συνέταξε την 

εντολή. 
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