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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών που θα φυτευτούν στους χώρους 
Πρασίνου του Παραλιακού Μετώπου (από Πύλη Αγ. Ανδρέα έως Γιόφυρο). 
 
 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 
περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 35-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια φυτών για φύτευση 
Παραλιακού Μετώπου». 
 
 
Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06. 
 
 
Άρθρο 4 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Διακήρυξη 
β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
ε) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 
 
Άρθρο 5  
Ανακοίνωση του αποτελέσματος 
   Ο Ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 
24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 (δέκα) 
ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 (δεκαπέντε) ημερών, από την παραλαβή του 
εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσματος. 
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Άρθρο 6  
Σύμβαση 
     Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 7 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, των προσφερομένων ειδών. 
 1. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. παρ. 2. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του 
προμηθευτή, το χρόνο εγγύησης καλής ποιότητας κατασκευής. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών 
και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 8 
Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα 
γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 9 
Χρόνος παράδοσης 
    Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από το Τμήμα Πρασίνου, που διατηρεί το δικαίωμα να 
προμηθευτεί τα φυτά σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες του και σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 10 
Ποινικές ρήτρες- έκπτωση αναδόχου 
    Εφ΄ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 11 
Πλημμελής κατασκευή 
     Εάν κατά την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, 
ή εμφανίζουν ελαττώματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
 
Άρθρο 12  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις  που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. και τα 
έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο Ηρακλείου. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

Ποσότητα υλικών 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που οι τιμές είναι χαμηλότερες του 
προϋπολογισμού της μελέτης να αυξήσει τις ποσότητες, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του 
προϋπολογισμού. 
 
 
Άρθρο 14 

Παραλαβή των φυτών 
    Η παραλαβή των φυτών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται κάθε χρόνο 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η 
παραλαβή των φυτών πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28 και 29 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η πληρωμή της αξίας των φυτών μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
 
Άρθρο 15 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των φυτών θα γίνει στο Φυτώριο του Δήμου Ηρακλείου. 
Η εκφόρτωση των φυτών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή (δικά του εργατικά). 
 
 

 
 

Ηράκλειο 23 / 8 / 2010 
 
 
 

 
        Η συντάκτης 

 
 

     Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη 
    Γεωπόνος ΓΠΑ με Α΄ Βαθμό 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                         Ο Διευθυντής 
 
 
                Αντώνης Μετοχιανάκης 
         Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ Βαθμό 
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