ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ

Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΕ ΝΙΚ Η ΣΥΓΓΡΑΦ Η ΥΠ ΟΧΡΕ ΩΣΕ ΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ για το έργο
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε
τις διαταξεις:
α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων οργανισµων
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.
β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη
Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β)Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας
Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο διαγωνισµο µε
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατα τις
διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα
των Ε.Κ.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπανη δηµοσιευσης της προκυρηξης βαραινει τους ΟΤΑ.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συµβαση
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Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την
αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης
υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της
ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω
Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο 25 της
Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης
Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1)
ετους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου
Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης
της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του,
µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ.
11389/93.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη
Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι συµφωνα µε
τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ
βαρυνει τους ΟΤΑ
Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων
Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η επιτροπη συγκροτειται
για τη συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου
Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 03/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 03/08/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ

Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ε Ι∆ ΙΚ Η ΣΥΓΓΡΑΦ Η ΥΠ ΟΧΡΕ ΩΣΕ ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια υλικών επίστωσης για το έργο
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

1.Κυβόλιθοι από φυσικό πορφυρίτη,ακατέργαστο, µέσου πάχους 5 εκ.
προέλευσης Αργεντινής και διαστάσεων 10*10εκ., χρώµατος σκούρο ερυθρό.
2.Πωρόλιθος, ακατέργαστος,προέλευσης Τουρκίας, γήινης απόχρωσης µέσου
πάχους 3εκ. και διαστάσεων 50*20, 50*30 και 50*40εκ.
3.Πλάκες γρανίτη χρώµατος amarello, µε φλογισµένη επιφάνεια, προέλευσης
Κίνας µέσου πάχους 3 εκ. και διαστάσεων 20*50εκ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 07/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 07/08/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛ Λ Η ΝΙΚΗ ∆Η ΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΚΡΗ ΤΗ Σ
∆Η ΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗ ΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/
Π ΕΡΙΒΑΛ Λ ΟΝΤΟΣ & Η /Μ
ΕΞΟΠ Λ ΙΣΜΟΥ ∆ήµο υ
Χ ε ρ σ ο νή σ ο υ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ
Ε ΚΠΟΤ Α - ΠΡ ΟΧΕ Ι Ρ ΟΣ ∆Ι ΑΓΩΝΙ Σ ΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ.
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ"

Προϋπολογισµού: 40.389,00 σε ΕΥΡΩ

Αύγουστος, 2009
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∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

ΚΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
Α/ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤ .

ΤΙΜΗ Μ.
Μ.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Προµήθεια κυβολίθων από φυσικό
πορφυρίτη, ακατέργαστο, µέσου
πάχους 5 εκ. προέλευσης
Αργεντινής και διαστάσεων 10*10
εκ., χρώµατος σκούρο ερυθρό

Μ2

80,00

30,00

2.400,
400 ,00

2

Προµήθεια πωρόλιθου,
ακατέργαστου, προέλευσης
Τουρκίας, γήινης απόχρωσης,
µέσου πάχους 3 εκ. και
διαστάσεων 50*20 εκ.(40 τ.µ)
50*30 εκ.(60 τ.µ)
και 50*40 εκ.(80 τ.µ)

Μ2

180,00

19,00

3.420,
420,00

3

Προµήθεια πλακών γρανίτη
χρώµατος amarello, µε
φλογισµένη επιφάνεια,
προέλευσης Κίνας µέσου πάχους
3 εκ. και διαστάσεων 20*50εκ.

Μ2

1.480,00

19,00

28.
28 .120,
120 ,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 19%
19

33.
33 .940,
940 ,00
6.448,
448 ,60

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

40.
40 .389,
389 ,00

0,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 07/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

6.448,
448 ,60

Λ. Χερσονήσου 07/08/2009
Η Συντάξασα

Πηλίτση Αναστασία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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