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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της Συμβάσεως
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ιστών φωτισμού, (μετά του βραχίονα τους) για τις
ανάγκες ηλεκτροφωτισμού των κεντρικών οδών του οικισμού των Κουνουπιδιάνων της Δ.Ε
Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που
υπάρχουν στην από υπ΄ αριθμ. 15/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
Τα προς προμήθεια υλικά θα τοποθετηθούν από τα συνεργεία του Τμήματος μας.
Άρθρο 2ο. Στοιχεία Προμηθείας
Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η Διακήρυξη.
Η παρούσα Συγγραφή υποχρεώσεων.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η τεχνική έκθεση.
το ενδεικτικό τιμολόγιο
ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 3ο. Ισχύουσες Διατάξεις

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
Διοίκησης – 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 Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει
πίστωση 20.000,00€ (Κ.Α 20-7131.001).
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.
Άρθρο 4ο. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Προθεσμίες – Ποινική Ρήτρα
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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 Δήμου 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 ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, κατάσταση που να
περιλαμβάνει τα προς προμήθεια είδη, 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 Δήμο ΧΑΝΙΩΝ καθώς και η σχετική
εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου 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
φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οι δαπάνες παραπέρα μεταφοράς μέχρι τον ΔΗΜΟ 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.
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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 ένα (1) χρόνο
αντισκωριακής προστασίας, από την ημερομηνία που θα παραδοθεί στον Δήμο.
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. Δοκιμές – 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 ΔΗΜΟΣ 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 Δημοσίων 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 Δ/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.
Άρθρο 11ο. Τιμή μονάδας
Η τιμή μονάδος των υλικών της προμήθειας, θα είναι σταθερή και αμετάβλητή
διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

για όλη την

Χανιά, Μάιος 2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΛΙΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΗΙΛ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μηχ/γος Μηχανικός
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