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Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας 

 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια Φωτιστικών Led Αστικού - 
Οδικού Φωτισµού 
 

Α ρ θ ρ ο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις: 
 α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ." Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του 
Ν.2000/91, του Ν.2286/95, του Π.∆. 370/95, καθώς και των εκτελεστικών πράξεων 
τους. 
 β)Του εν ισχύει ∆.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Συµβατικά τεύχη 

 
 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
 γ) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 
 δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς  του αναδόχου 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 
 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό µε 
τους ορούς που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου. 
 Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δηµοπρατουµένου αντικειµένου 
υπερβαίνει τα 200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα 
των Ε.Κ. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
 



 Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύµβαση 

 
 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προµήθειας 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με 
την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες απο την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο 
ανωτέρω Αρθρο ορίζονται. 
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογράφεται και απο τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται µε το Αρθρ.25 της 
Υπ.Αποφ.11389/93. 

 
Α ρ θ ρ ο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί της 
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε µε 
εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή απο την αρµοδία 
επιτροπή. 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Χρόνος εγγύησης 

 
 Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή 
µετρούµενος απο της ηµεροµηνίας της υπογραφής της σύµβασης θα καθορισθεί µε την 
πρόσφορα των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι µικρότερος του 
ενός (1) έτους. 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Εκπτωση του αναδόχου 

 
 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης 
της προµήθειας η ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 
του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 
11389/93. 
 

Α ρ θ ρ ο 10ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 
 Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους δεν είναι σύµφωνα 
µε τους ορούς της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα η κακοτεχνίες, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 



 
Α ρ θ ρ ο 11ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη 
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει τους ΟΤΑ 
 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Παραλαβή Υλικών 

 
 Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει απο επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται απο τη σύµβαση. Η επιτροπή 
συγκροτείται για τη  συγκεκριµένη κάθε φόρα προµήθεια, µε απόφαση του ∆ηµοτικού η 
Κοινοτικού Συµβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως 
ορίζονται απο το Αρθρ.28 της Υπ.Αποφ.11389/93. 
 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα απο τον οριζόµενο απο την σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως 
το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.   
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 15/05/2012 
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