
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Έργο: EΡΓΟ: Προμήθεια εργαλείων       

ηλεκτρολογικών και άλλων 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                            Κ.Α. 20-7135.075       για το έτος 2015                        
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                 
ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης 
                                                                                          

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 εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων για τους ηλεκτροτεχνίτες του Τμήματος 
Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης. 
 
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). 
 Ο Ν. 3463/2006 <<Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>> 
 Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 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. 20-7135.075 με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων       
ηλεκτρολογικών και άλλων »  και πίστωση ποσού 9.997,06 ευρώ του προϋπολογισμού του 
Δήμου για το έτος 2015.  

 
 

Άρθρο 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση κατόπιν 
συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 
αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή - προσφορά. 

       Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναφερόμενα εργαλεία από διαφορετικούς   
προμηθευτές. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Συμβατικά στοιχεία.  

1. Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  Μελέτης 
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
5. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

προμηθευτή. 
 

 



Άρθρο 5ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:  

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με το οποίο θα 
πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
 Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν 

τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή 
των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

 Τα προσφερόμενα εργαλεία είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 Η παράδοση των εργαλείων θα γίνεται τμηματικά μετά από έγγραφες εντολές της 

υπηρεσίας. 
 Ο χρόνος παράδοσης των εργαλείων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της έγγραφης εντολής της 
υπηρεσίας. 

 Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της 
προμήθειας  και συμφωνούν με αυτούς. 

 

    

Άρθρο 6ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
 
Η αξιολόγηση προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από 
τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 7ο  
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των εργαλείων 
 
Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες το πολύ από την ημέρα της έγγραφης εντολής της 
υπηρεσίας, για παράδοση ορισμένης ποσότητας εργαλείων, θα γίνεται η παράδοση των εργαλείων. 
Η παράδοση των εργαλείων της προμήθειας θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. 
 

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  Δήμο  πρόστιμο  που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 
της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

 
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή 

 
Η παραλαβή των εργαλείων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
 
Εάν κατά την παραλαβή των εργαλείων, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 



 
Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική  επιστολή 
καλής εκτέλεσης της προμήθειας, δέκα τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας – αξία 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  
    
Μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης από την παραλαβή των εργαλείων, 
επιστρέφεται στον ανάδοχο η  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υπάρχουν  
παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται 
μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων  και  ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του 
προμηθευτή που παρατηρήθηκαν. 
 
 
Άρθρο 11ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο. 
                                                                         

 
 
 
 
 

 Ηράκλειο 20 / 10 / 2015 Ηράκλειο 20 / 10/ 2015 

 Συντάχθηκε  
Ο Υπεύθυνος του τμήματος 

Ηλεκτροφωτισμύ και Σήμανσης 
      
 Αρχαύλης Εμμανουήλ Αρχαύλης Εμμανουήλ  
 Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
      
 Ηράκλειο 20/10/2015 
       Θεωρήθηκε                                                
      
 Ο προϊστάμενος  
 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 
      

 Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 
     Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β βαθμό 
 


