
      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 
ΠΡΑΙΝΟΤ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

_______________ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟΣ: Υεπζονήζος  
ΤΙΤΛΟΣ:     Ππομήθεια ηεηπακίνηηος 
θοπηηγού αςηοκινήηος & δεξαμενήρ 
μεηαθοπάρ νεπού 

                              

ΓΓΓΔΔΔΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΝΝΝ   
Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 
 Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ ΄΄ Ππομήθεια ηεηπακίνηηος θοπηηγού 
αςηοκινήηος & δεξαμενήρ μεηαθοπάρ νεπού΄΄ 

Α π θ π ο 2ο 
Γιαηαξειρ πος ιζσςοςν 

 Η δηελεξγεηα ηνπ δηαγωληζκνπ θαη ε εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο γηλνληαη 
ζπκθωλα κε ηηο δηαηαμεηο: 
 α) Τεο ππ.αξηζκ.11389/93 Υπ.Απνθ."Εληαηνο θαλνληζκνο πξνκεζεηωλ 
νξγαληζκωλ ηνπηθεο απηνδηνηθεζεο", ηεο 26625/31-5-93 απνθ.ΥΠΕΣ, ηνπ Ν.1797/88, 
ηνπ Ν.2000/91 θαζωο θαη ηωλ εθηειεζηηθωλ πξαμεωλ ηνπο. 
 β) Τνπ ελ ηζρπεη Δ.Κ.Κ.εθ'νζνλ δελ αληηθεηηαη ζηα παξαπαλω. 

Α π θ π ο 3ο 
ςμβαηικα ηεςση 

 Σπκβαηηθα ηεπρε θαηα ζεηξα ηζρπνο εηλαη: 
 α) Η δηαθεξπμε ηνπ δηαγωληζκνπ 
 β) Τν ηηκνινγην πξνζθνξαο ηνπ αλαδνρνπ 
 γ) Ο Πξνππνινγηζκνο πξνζθνξαο ηνπ αλαδνρνπ 
 δ) Τα ηερληθα ζηνηρεηα (ηερληθε πεξηγξαθε) ηεο πξνζθνξαο  ηνπ αλαδνρνπ 

Α π θ π ο 4ο 
Σποπορ εκηελεζηρ ηηρ ππομηθειαρ 

 Η εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο απηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεη κε πξνρεηξν 
δηαγωληζκν κε ηνπο νξνπο πνπ ζα θαζνξηζεη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ 
Υεπζονήζος θαηα ηηο δηαηαμεηο ηωλ αξζξωλ 
7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ηεο Υπ.Απνθ.11389/93 
 Α π θ π ο 5ο 
 Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθπξεμεο βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, από 4/9/2009, 
ζύκθωλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

Α π θ π ο 6ο 
Ανακοινωζη καηακςπωζηρ - αναθεζηρ / ςμβαζη 

 Σηνλ πξνκεζεπηε ζηνλ νπνην εγηλε θαηαθπξωζε ε αλαζεζε πξνκεζεηαο 
απνζηειιεηαη ζρεηηθε αλαθνηλωζε νπωο νξηδεηαη ζην Αξζ.24 ηεο Υπ.Απνθ.11389/93. 
Με ηελ απνζηνιε ηεο αλαθνηλωζεο ε ζπκβαζε ζεωξεηηαη νηη ζπλαθζεθε θαη ν 
πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα πξνζειζεη κεζα ζε δεθα (10) εκεξεο απν ηελ 
εκεξνκεληα θνηλνπνηεζεο ηεο αλαθνηλωζεο, γηα ηελ ππνγξαθε ηεο ζρεηηθεο 
ζπκβαζεο θαηα ηα ινηπα νπωο ζην αλωηεξω Αξζξν νξηδνληαη. 
 Μεηα ηελ αλαθνηλωζε θαηαθπξωζεο ε ζπκβαζε  θαηαξηηδεηαη από ηνλ ΟΤΑ 
πνπ ππνγξαθεηαη θαη απν ηα δπν ζπκβαιινκελα κεξε, νπωο νξηδεηαη κε ην Αξζξν 25 
ηεο Υπ.Απνθ. 11389/93. 

Α π θ π ο 7ο 
Δγγςηζη καληρ εκηελεζηρ ηηρ ζςμβαζηρ 



 
 Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο θαζνξηδεηαη ζε 10% επη ηνπ 
πξνππνινγηζκνπ ηεο πξνκεζεηαο. Παξερεηαη δε κε εγγπεηηθε επηζηνιε νπωο νξηδεηαη 
απν ην Αξ.26 ηεο Υπ.Απ.11389/93. 
 Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο επηζηξεθεηαη ζηνλ αλαδνρν ηεο 
πξνκεζεηαο κεηα ηελ παξαιαβε απν αξκνδηα επηηξνπε. 

Α π θ π ο 8ο 
Υπονορ εγγςηζηρ 

 Ο ρξνλνο εγγπεζεο κεηα ηελ παξνδν ηνπ νπνηνπ ελεξγεηηαη ε νξηζηηθε 
παξαιαβε κεηξνπκελνο απν ηεο εκεξνκεληαο ηεο ππνγξαθεο ηεο ζπκβαζεο ζα 
θαζνξηζζεη κε ηελ πξνζθνξα ηωλ δηαγωληδνκελωλ θαη ν ρξνλνο δελ δπλαηαη λα εηλαη 
κηθξνηεξνο ηνπ ελνο (1) εηνπο. 

Α π θ π ο 9ο 
Δκπηωζη ηος αναδοσος 

 Εθνζνλ ππαξμεη αδηθαηνινγεηνο ππεξβαζε ηεο ζπκβαηηθεο πξνζεζκηαο 
εθηειεζεο ηεο πξνκεζεηαο ε ν αλαδνρνο δελ ζπκκνξθωλεηαη πξνο ηηο θαζε εηδνπο 
ππνρξεωζεηο ηνπ, κπνξεη λα θεξπρζεη εθπηωηνο ζπκθωλα κε ηηο δηαηαμεηο ηνπ 
Αξζξ.35 ηεο Υπ.Απνθ. 11389/93. 

Α π θ π ο 10ο 
Πλημμεληρ καηαζκεςη 

 Εαλ ε θαηαζθεπε θαη ε ιεηηνπξγηα ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, δελ εηλαη 
ζπκθωλα κε ηνπο νξνπο ηεο ζπκβαζεο, ή εκθαληδεη ειαηηωκαηα ή θαθνηερληεο, ν 
αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα απνθαηαζηεζεη ε βειηηωζεη απηεο, ζπκθωλα κε ηηο 
ηζρπνπζεο δηαηαμεηο. 

Α π θ π ο 11ο 
Φοποι,ηελη,κπαηηζειρ 

 Ο αλαδνρνο ππνθεηηαη ζε νινπο ηνπο βαζεη ηωλ θεηκελωλ δηαηαμεωλ θνξνπο 
ηειε θαη θξαηεζεηο πνπ ζα ηζρπνπλ θαηα ηελ εκεξα ηεο δηελεξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνπ. 
Ο ΦΠΑ βαξπλεη ηνπο Ο.Τ.Α. 

Α π θ π ο 12ο 
Παπαλαβη Τλικων 

 Η παξαιαβε, ηωλ ππν πξνκεζεηα εηδώλ, ζα γηλεη απν επηηξνπε παξαιαβεο 
ζπκθωλα κε ηνλ ηξνπν θαη θαηα ηνλ ρξνλν πνπ νξηδεηαη απν ηε ζπκβαζε. Η 
επηηξνπε ζπγθξνηεηηαη γηα ηε  ζπγθεθξηκελε θαζε θνξα πξνκεζεηα, κε απνθαζε ηνπ 
Δεκνηηθνπ Σπκβνπιηνπ θαη ζ'απηελ νξηδεηαη θαη ν πξνεδξνο ηεο,θαηα ηα ινηπα νπωο 
νξηδνληαη απν ην Αξζξν 28 ηεο Υπ.Απνθ.11389/93. 
 Η παξαιαβε ηωλ πιηθωλ θαη ε εθδνζε ηωλ ζρεηηθωλ πξωηνθόιιωλ παξαιαβεο 
πξαγκαηνπνηεηηαη κεζα απν ηνλ νξηδνκελν απν ηελ ζπκβαζε ρξνλν, θαηα ηα ινηπα 
νπωο ην Αξζξ.29 ηεο Υπ.Απνθ.11389/93 νξηδεηαη.   
 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 19/08/2013 
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