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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείµενο της Συµβάσεως
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και υλικού για τις ανάγκες
ηλεκτροφωτισµού της Τοπικής Κοινότητας του ∆ήµου Χανίων. Περιλαµβάνει την προµήθεια
φωτιστικών ιστών πεζοδροµίου, καλώδια και λαµπτήρες. Για τη σύνταξη των παρόντων
προδιαγραφών λήφθηκε υπόψη η συνέχεια της παρούσας εγκατάστασης φωτισµού της περιοχής,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που υπάρχουν στην από υπ΄ αριθµ. 34 / 2012
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων.
Άρθρο 2ο. Στοιχεία Προµηθείας
Στοιχεία της παρούσης προµήθειας αποτελούν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η ∆ιακήρυξη.
Η παρούσα Συγγραφή υποχρεώσεων.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η τεχνική έκθεση.
το ενδεικτικό τιµολόγιο
ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Άρθρο 3ο. Ισχύουσες ∆ιατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις:
1.
2.
3.
4.

Του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
Της µε αριθµό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ( Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ
Φ.Ε.Κ. Β' 185/23.03.93).
Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

Και λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 73.798,77€
(Κ.Α 207131.007).
2. Ειδικότερα για κάθε θέµα που δεν καθορίζεται ακριβώς από την προκήρυξη είτε από τους όρους
της παρούσης συγγραφής, ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, να ζητά εγκαίρως οδηγίες από τη επιβλέπουσα την προµήθεια Υπηρεσία.
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Άρθρο 4ο. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Προθεσµίες – Ποινική Ρήτρα
Σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τη 2η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προµήθειας µετά την
ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προµήθεια είδους από την αρµόδια επιτροπή και
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του κάθε
προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του τιµολογίου.
Η προθεσµία παράδοσης της προµήθειας στις αποθήκες του ∆ήµου ή σε χώρο που θα υποδείξει
η αρµόδια υπηρεσία, καθορίζεται σε δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφή
της σύµβασης .
Για κάθε µέρα καθυστέρησης της παραπάνω προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το
άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Μετά την πάροδο των δύο (2) µηνών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 5ο. Υλικά – Εργαλεία – Μηχανήµατα
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της προµήθειας θα είναι αρίστης
ποιότητας και σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκτελεί
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και εφόσον αυτό ζητηθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, όλους τους
εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν την αντοχή και την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων από
αυτόν υλικών.
Άρθρο 6ο. Συνεννόηση – Αλληλογραφία - Προέγκριση
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προµήθεια είδους και συσκευών, καθώς και τα
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν συσκευές ελέγχου,
καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας κατά γενικό τρόπο.
Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς
προµήθεια ειδών, συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν την παραγγελία, είναι
υποχρεωµένος να υποδείξει ή να υποβάλλει για έγκριση στον ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, κατάσταση που να
περιλαµβάνει τα προς προµήθεια είδη, συσκευές, ειδικά υλικά που θα παραγγελθούν και που θα
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων κλπ.,
τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται ότι τα προς παραγγελία είδη
συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Όλες οι µεταξύ του εργοδότου ή του επιβλέποντος µηχανικού αφενός και του αναδόχου
αφετέρου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε µε έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές
συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη να τις
επικαλεσθεί µε οποιαδήποτε τρόπο.
Άρθρο 7ο. Περιεχόµενο των Τιµών
Στην συνολική τιµή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για
την προµήθεια και µεταφορά των προς προµήθεια ειδών στον ∆ήµο ΧΑΝΙΩΝ καθώς και η σχετική
εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου για ορθή χρήση τους. Περιλαµβάνονται επίσης τα γενικά και
επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος του.
Ειδικά στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνεται και η αξία των προς προµήθεια ειδών, συσκευών,
οργάνων και υλικών όλων αυτών που βρίσκονται στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη του αναδόχου ή
προκειµένου για αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό ΤΣΙΦ Πειραιά ή άλλο Ελληνικό λιµάνι και οι
δαπάνες εκτελωνισµού περιλαµβανοµένων και των εισαγωγικών δασµών και συµπαροµαρτούντων
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φόρων, τελών και δικαιωµάτων, οι δαπάνες παραπέρα µεταφοράς µέχρι τον ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, της
προµήθειας τιθέµενου σε απρόσκοπτη λειτουργία µετά τις προβλεπόµενες δοκιµές.
Άρθρο 8ο. Τεχνικά Στοιχεία που υποβάλλονται µε τις προσφορές και περιγραφές
Ότι απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 9ο. Προθεσµία Παραδόσεως – Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η προθεσµία παραδόσεως της προµήθειας σε κανονική λειτουργία θα ορίζεται στην προσφορά
και πρέπει να είναι το πολύ δύο (2) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας της προµήθειας ορίζεται σε τουλάχιστον ενός (1)
χρόνου αντισκωριακής προστασίας για τα µεταλλικά µέρη, από την ηµεροµηνία που θα παραδοθεί
στον ∆ήµο.
Άρθρο 10ο. Ποιοτικός Έλεγχος
Για τις προµήθειες που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει από διεθνώς
αναγνωρισµένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης. Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του
γεγονότος ότι οι εν λόγω προµήθειες πληρούν τους συµβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές,
δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και της προσφοράς του αναδόχου που
υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισµό.
Άρθρο 11ο. ∆οκιµές – Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.
Κατά την πλήρη παράδοση της προµήθειας, θα γίνουν παρουσία του αναδόχου και της αρµόδιας
επιτροπής δοκιµές - έλεγχοι σε λειτουργία κατά τις οποίες µε τις ενδεδειγµένες µετρήσεις θα
διαπιστωθεί αν και κατά πόσο πληρεί τους συµβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές. Αν το
αποτέλεσµα των παραπάνω δοκιµών είναι ικανοποιητικό, η επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην
προσωρινή παραλαβή της προµήθειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αφού διαπιστωθεί η
πλήρωση των τεχνικών συµβατικών όρων και προδιαγραφών. Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν
για την εκτέλεση των παραπάνω δοκιµών και µετρήσεων, υποχρεούται ο ανάδοχος να τα
παρουσιάσει καλά ελεγµένα και τον οποίον βαρύνει κάθε απαιτούµενη δαπάνη των δοκιµών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω τεχνικών όρων και προδιαγραφών, η
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει, αιτιολογηµένα, ανάλογη περικοπή των συµβατικών τιµών
ή αν οι παραβάσεις είναι κατά την απόλυτη κρίση, σοβαρές και µειώνουν σηµαντικά την απόδοση ή
θέτουν σε αµφιβολία την κανονική λειτουργία της προµήθειας, να προτείνει την απόρριψη στο
σύνολο.
Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, µέσα στην
ορισµένη προθεσµία παραλαβής, αντικαθιστώντας τµήµατα της προµήθειας που κρίνονται σαν
απορριπτέα από την επιτροπή, ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ δικαιούται να προβεί στην αντικατάσταση αυτών,
σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τον εργοδότη τρόπο. Για
την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου και εάν δεν επαρκέσει
το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου «Περί εισπράξεως
των ∆ηµοσίων Εσόδων».
Σαν αφετηρία της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου παίρνεται η ηµέρα της κοινοποιήσεως
στον ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής, µαζί µε την απόφαση εγκρίσεως του από την ∆/νση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται µε βάση τις κείµενες διατάξεις η
οριστική παραλαβή της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή.
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Άρθρο 11ο. Τιµή µονάδας
Η τιµή µονάδος των υλικών της προµήθειας, θα είναι σταθερή και αµετάβλητή για όλη την
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση.

Χανιά, Ιούνιος 2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Χ

ΛΙΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΗΙΛ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
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