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Ε Ι Δ 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 ασφαλτομίγματος  τύπου Α12,5 ή Α20 σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 με μεταφορά, η προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής 
επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά και η προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης 
ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά, για την συντήρηση οδοστρωμάτων που θα 
χρησιμοποιηθεί από το τμήμα της Οδοποιίας της Διεύθυνσης Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου. 
 
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 

 Τόπος διαμονής και επικοινωνίας 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 
Δήμος 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 τις 
ποσότητες των υλικών, όποτε αυτή του ζητείται από την Υπηρεσία ώστε να μην 
παρακωλύεται η εκτέλεση των έργων.  
 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 ασφαλτικό υλικό  που θα προμηθεύεται στο Δήμο πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τύπου Α12,5 ή Α20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
11-04 καθώς και των υπολοίπων υλικών. 
 
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 Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου 
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 Δήμο με την 
ζήτηση, την απαραίτητη ποσότητα υλικών καθ’ όλο  τον χρόνο ισχύος παράδοσης 
της προμήθειας . 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τουλάχιστον το 60% του υπό 
προμήθεια ασφαλτομίγματος, ή στην μη παραλαβή της προμήθειας ασφαλτικής 
συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά), της προμήθειας ασφαλτικής 
προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά)  ή μέρους αυτής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς να 
δικαιούται ο προμηθευτής αποζημιώσεως. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο 

 Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, σε καμία 
περίπτωση και καθ’  όλη την διάρκεια ισχύος της προμήθειας. 
 
 
 
 



Α Ρ Θ Ρ Ο  13ο 

 Η προμήθεια του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης 11389/95 (ΕΚΠΟΤΑ) ‘’Περί εκτελέσεως  προμηθειών Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

 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 16ο  

Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα των προσφερόμενων ειδών,  
για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον και υποχρεούται καλύψει για το διάστημα αυτό 
τυχόν βλάβες του. 
     
 ΑΡΘΡΟ 17ο  
  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 18ο 

  Κατά την εκτέλεση της προμήθειας Θα πρέπει να πληρούνται, οι κανονισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων. την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των εργαζομένων (CE).  
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
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