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Γ Ε Ν Ι Κ Η    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 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 
 
     Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι 
παρακάτω: 
α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους27/93,31/93,39/93,53/93 
του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 
β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων". 
γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Εσ. στις 
διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 
δ) Ο Ν.4281/2014 
 
    Άρθρο 3ο  
      Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
  Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό, με 
κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για τον Δήμο Ηρακλείου, με τους όρους που 
καθορίζει η Δημοτική αρχή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 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 μεγαλύτερος 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 των Φ.Π.Α.. Επιστρέφεται δε στον 
προμηθευτή μετά το τέλος της οριστικής παραλαβής και εκτέλεσης της προμήθειας. 
     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.  
   
 
Άρθρο 7ο  
 Χρόνος παράδοσης. 
  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. Η διάρκεια της προμήθειας, ορίζεται έως την εξάντληση των υπό 
προμήθεια ειδών-υλικών, ανεξαρτήτως του χρόνου. 
 
 Άρθρο 8ο  
   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 9ο   
   Πλημμελής κατασκευή. 
   Εάν κατά την παραλαβή των υλικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της 
μελέτης και της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται 
οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 10ο  
      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 11ο  
      Παραλαβή των υλικών. 
      Η παραλαβή των υλικών ή των υπό προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτείται κάθε φορά, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των υλικών 
πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση και την μελέτη χρόνο, κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή ή 
αναλόγως της εξέλιξης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του 
ΕΚΠΟΤΑ. 



 
 Άρθρο 12ο 
  Τόπος Παράδοσης. 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ή υλικών από τον προμηθευτή θα 
πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που θα ορίζει κατά περίπτωση η σχετική υπηρεσία 
του Δήμου Ηρακλείου.  
 
Άρθρο 13ο 

   Δήλωση διαγωνιζόμενου 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ( επί ποινή 
αποκλεισμού). 
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ηράκλειο 09/10/2015 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
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Ηράκλειο  09/10/2015 
Οι Συντάξαντες 
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