
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       

 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο μελέτης 
 
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια μιας μηχανής καταμέτρησης 
και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ, με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία του Κεντρικού Ταμείου του Δήμου Ηρακλείου και την αποφυγή εκ 
παραδρομής είσπραξης πλαστών χαρτονομισμάτων. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο. Τ. Α. - Υ. Α. 11389/93 
(Φ.Ε.Κ. 185/1993Β), 

 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του Κώδικα 
Δήμων & Κοινοτήτων, 

 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφή θέματα» 
 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 του Ν. 4281/2014 

και λοιπές διατάξεις που δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.  
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 10-7135.003 με τίτλο:  
«Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού».  
 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί κατόπιν δημοσίευσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από συλλογή σφραγισμένων 
προσφορών και αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή ή την Υπηρεσία 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προσφερόμενη μηχανή που θα 
πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Άρθρο 4ο 
Συμβατικά στοιχεία. 
 
1. Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 
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Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από : 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, που θα έχει 

εκδοθεί το μέγιστο έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς 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 υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης. 

 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της 
(έγγραφης ή προφορικής) εντολής της υπηρεσίας. 

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

3. Τεχνικά Φυλλάδια και έγγραφα απ’ όπου θα προκύπτουν όλα τα 
χαρακτηριστικά της προσφερόμενης μηχανής. 

 
Άρθρο 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Η αξιολόγηση προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 
46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ή της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 7ο 
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών 
 
Η παράδοση της υπό προμήθεια μηχανής από τον προμηθευτή θα 
πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που θα ορίζει το Τμήμα Ταμείου του 
Δήμου Ηρακλείου ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος και σύμφωνα με τις 
έγγραφες ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας. 
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 υλικών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 9ο 
Πλημμελής κατασκευή 
 
Εάν κατά την παραλαβή της μηχανής, διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του 
προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να την αντικαταστήσει σύμφωνα 
με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο 
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. 
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