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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 
 

Η Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος 
κυκλοφορίας και συγκοινωνιών σχετικά με την συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης αλλά και για 
την κατασκευή νέας, στα πλαίσια εκτέλεσης έργων αστικής οδοποιίας, εντός των Διοικητικών ορίων 
του Δήμου Ηρακλείου. 
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις: 

 
• Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων". 
• ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσωτ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με 

το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
• Την απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 

1789/12.11.2010 τεύχος Β) 
• Ο Ν. 3463/2006 <<Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>> 
• Ο Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α.  30-7135.074 με τίτλο: «Προμήθεια 

μηχανήματος διαγράμμισης»  και πίστωση ποσού 25.000,00ευρώ του προϋπολογισμού του 
Δήμου για το έτος 2015.  

Άρθρο 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  

Άρθρο 4ο  

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 5ο  

Σύμβαση. 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ 



 

 

 

 

Άρθρο 6ο  

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, 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, ή 
απαιτεί η υπηρεσία  για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. 

Άρθρο 7ο  

Χρόνος εγγύησης: 
    Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των 
υπό προμήθεια υλικών σήμανσης και υπολογίζεται  δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του προμηθευτή.  
 

Άρθρο 8ο  

 Χρόνος παράδοσης: 

O xχρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά 
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 
Άρθρο 9ο  

   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 10ο   

Πλημμελής κατασκευή: 

   Εάν κατά την παραλαβή του μηχανήματος, διαπιστωθεί ότι το προς παράδοση υλικό  δεν  
πληρεί τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 11ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 

    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο. 
 

Άρθρο 12ο  

Παραλαβή των διαφόρων υλικών σήμανσης 
   Η παραλαβή μηχανήματος διαγράμμισης, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή του μηχανήματος πραγματοποιείται μέσα 
από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση  
και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια υλικών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. 
 



 

 

 

Άρθρο 13ο 

Τόπος Παράδοσης: 

Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες  του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 

Ηράκλειο 18/06 / 2015                                                                  Ηράκλειο 18/06/2015 

Συντάχθηκε                                                                                    Θεωρήθηκε 
    
Χαιρέτη Πελαγία                                                                   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.                                                         και Μελετών 
 
                                                                                                Αλεξάκης Στυλιανός 
                                                                                                Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

                                                                                                 
 
 
  


