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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
  

Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά : ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ για τις ανάγκες του νέου 
Γυμναστηρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.  
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες αποφάσεις Δ.Σ.   Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό. 03/2010  απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  η οποία 
και ενέκρινε τους όρους της μελέτης.  
 

 
Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, 
μετά από συλλογή προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του 
τιμολογίου προσφοράς και για το σύνολο των ειδών που ζητούνται από την 
μελέτη , όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό.  
 

 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
 

Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει στην   Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε μαζί με 
την προσφορά του και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναγράφει ότι έχει λάβει γνώση της μελέτης 
(συγγραφή υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές –ενδεικτικός  
προϋπολογισμός)  και ότι συμφωνεί με αυτήν και οτι αποδέχεται την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που 
κατακυρώνεται η προμήθεια στο διαγωνιζόμενο. 

2. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το 
ΦΠΑ ) και  είναι  735,00 €. Κατατίθεται με εγγυητική επιστολή 
ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και 
δανείων.   
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3. Επίσης θα δεσμεύεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 15  ημερολογιακές  ημέρες μετά την υπογραφή του 
συμφωνητικού   

 
 
 

4. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε 
φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της 
προμήθειας και το όνομα του Προμηθευτή.  

 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: 
 

α.  Ότι θα καλύψει την  Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε με SERVICE και  
ανταλλακτικά επί 2  έτη, ακόμη και απ΄ ευθείας από το εργοστάσιο 
κατασκευής αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία μας. 

 

β.  Ότι θα παρέχει στην Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε τεχνική κάλυψη σε περίπτωση    
  ανάγκης, με εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη. 
 

γ.  Ότι θα βοηθήσει την Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε όσον αφορά την εκπαίδευση 
τεχνίτη και γυμναστών,. 

 

Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και μειοδοσία) και η εισήγηση 
για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ 
της Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε   (Επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμφωνίας 
τεχνικών προδιαγραφών). 
 
Άρθρο 7ο  

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 6 

(έξι) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της προμήθειας ,. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου 

από την μελέτη της προμήθειας  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 8ο  

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
1. Ένσταση κατά  της νομιμότητας διενέργειας της προμήθειας , ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται  εγγράφως ως εξής: 
 
α.  Κατά  της νομιμότητας της διενέργειας της προμήθειας , στο 

μισό   του  χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της 
περίληψης της προμήθειας  στον ημερήσιο τοπικό τύπο μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
β.  Κατά της νομιμότητας  της συμμετοχής σε αυτόν από 

προμηθευτή που συμμετέχει, ή αποκλείσθηκε σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν 
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
της προμήθειας  μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση τ ου αντιστοίχου σταδίου. 
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Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του προμήθειας  
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων    από το 
αρμόδιο όργανο. 
 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση του  στο Δ.Σ της Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε που 
αποφαίνεται τελικά. 

 
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους  

προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν 
γίνονται δεκτές. 

 
 

Άρθρο 9ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει σε χώρο –ους, που θα υποδειχθεί 
από την υπηρεσία μας εντός του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, Διεύθυνση : 
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 

Άρθρο 10ο  
Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Δ.Σ της Α.Α.Η  
Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε 
 
Άρθρο 11ο  
Πλημμελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του αθλητικού εξοπλισμού, αποδειχθεί 
ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του 
προμηθευτή ή έχουν φθορές , τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εξ 
ολοκλήρου με νέα. 
 
Άρθρο 12ο  
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις   
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.   
Ο Φ.Π.Α βαρύνει  Α.Α.Η  Α.Ε  Ο.Τ.Α  Δ.Ε 
 
 
 
 
   
 
  
 

                                                                                                                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ 
΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α 
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