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

Άρθρο 1
ο 

Αντικείμενο της μελέτης  είναι  η  προμήθεια  Ειδών διατροφής τρόφιµα ( µακαρόνια , 

ρύζι ,κοτόπουλα ζάχαρη κ.λ,π.) για τους άπορους δηµότες  του ∆ήµου Ηρακλείου   .  

Άρθρο 2
ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

1. Της παρούσης Διακήρυξης. 

2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 

3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον 

Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

4. Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5. Του Νόμου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

Τον Κ.Α. 15-6481.001 με τίτλο « Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών , είδη διαβίωσης ή 

περίθαλψης   » του προϋπολογισμού 2011 του        Δήμου    Ηρακλείου. 

Άρθρο 3
ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

Άρθρο 4
ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων δ) Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός ε) Τεχνικές προδιαγραφές  

Άρθρο 5
ο 

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. 
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Άρθρο 6
ο 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 7
ο 

Παραλαβή 

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Άρθρο 8
ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης 

και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή 

αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 9
ο 

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 

τον Δήμο. 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

                                                                                                                                             α/α  

 

 

 

 
 


