
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας για τις ανάγκες Δήμου 

Ηρακλείου

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις - αποφάσεις

Άρθρο 1ο

ΘΕΜΑ: Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας Δήμου Ηρακλείου

Ο αντιδήμαρχος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφού ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό πρωτοκόλλου 

66195 / 2021 και έχοντας υπόψιν του :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, Ν.4782/2021.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,   όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

5. Τη με αριθμό 58120 / 2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 
Αντιδημάρχους

6. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό 21REQ008904311 που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Είδος

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις με πρόσκληση για 

απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής στο σύνολο 

της προσφοράς μη υπερβαίνοντας την κατ΄άρθρο τιμή του προϋπολογισμού..

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

e-mail: kontos_harry@heraklion.gr

(

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ2813409802

ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης

έκδ.1 αναθ.4 ημ/νια έγκρ.6/2/2012  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ: Διονυσίου 13Α ΤΚ 71601 Ν. Αλικαρνασσός

281340989

10.  Η πίστωση θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού που ακολουθούν:

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

         α) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
         β) O Ενδεικτικός προϋπολογισμός
         γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
         δ) Η προσφορά του προμηθευτή

Άρθρο 4ο

7. Την με αριθμό A-1300, A-1301 - 14/7/2021 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει εκδοθεί για το ποσόν 

των 23.160,00€ χωρίς ΦΠΑ, ολογράφως '' είκοσι τρείς χιλιάδες εκατό εξήντα Ευρώ ''  η οποία έχει αναρτηθεί 
στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ως εγκεκριμμένο αίτημα με αριθμό 21REQ008916790
Τους τυχόν επιπρόσθετους όρους που ακολουθούν:

Αρθ. Πρωτ.: 66195

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΥΠΗΡΕΣΙΑ

30-6662.021 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας 15.000,00 14.954,40Τεχνικών Υπηρεσιών

30-7135.095 Προμήθεια Σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας 13.800,00 13.764,00Τεχνικών Υπηρεσιών

28.800,00Σύνολα: 28.718,40
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Άρθρο 9ο

Υπογραφή Σύμβασης

Παραλαβή

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

για την ανάθεση της προμήθειας η εργασιών, αν το ποσόν υπερβαίνει τις 2.500€ να υπογράψει τη σύμβαση 
και να καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής αν έχει ζητηθεί από 
την υπηρεσία.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνετε μετά από έγγραφο α'ιτημα στον ανάδοχο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 20 ημέρες. Η 

παραλαβή  θα γίνει από τις επιτροπές του ∆ήμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις .  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε  προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  

κυρώσεις λόγω  εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  
συμβατικός  χρόνος, κηρύσσεται  έκπτωτος  και υπόκειται  στις  προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 6ο

∆ικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από συμπληρωμένη την προτυπωμένη από την υπηρεσία 

Υπεύθυνη Δήλωση. Όταν ανακηρυχθούν προσωρινοί ανάδοχοι εντός 5 ημερών να προσκομήσουν:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό  η  

εγγραφή  του  και  το  επάγγελμά  του  το  οποίο  θα πρέπει  να  είναι  συναφές  με  το αντικείμενο της 

προμήθειας.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 5ο

Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Αν το ποσό υπερβαίνει τις 20.000€ για κάποιον προμηθευτή, τότε πρέπει να καταβάλει εγγύηση 4% της τιμής 

Καθαρής Αξίας του Προϋπολογισμού ήτοι 926,40€ ολογράφως '' εννιακόσια είκοσι έξι Ευρώ και σαράντα  

λεπτά ''από αναγνωρισμένο ίδρυμα που να λήγει τουλάχιστον δύο μήνες μετά την ημερομηνία πάροδοσης και 
να αναφέρει τα ακόλουθα:
1) Ημερομηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη.
3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται.

4) Τον τίτλο Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της.

Άρθρο 8ο Μεταφορά - Παρόδοση

Η μεταφορά και ότι τυχόν έξοδα φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου σε συνεννόηση με την υπηρεσία

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  
παραληφθεί  οριστικά.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της  οριστικής  παραλαβής  της  νέας  ποσότητας.
Η  προθεσμία αυτή  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτημα  του  προμηθευτή,  που  υποβάλλεται  απαραίτητα πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
  Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής  δεν  παρέλαβε  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο 
φορέας  μπορεί  να  προβεί  στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε

Άρθρο 10ο Νόμισμα
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 11ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α..

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΡΧΑΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 Σελίδα 3

Επεξεργασία - καταχώρηση - εκτύπωση - κατασκευή προγράμματος ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΗΣ...τηλ 6936600222


