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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Η Προμήθεια αφορά 

 Την απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εργαστηρίου κομμωτικής για το 1ο ΣΕΚ 
Ηρακλείου. 

ΑΡΘΡΟ 2

Ισχύουσες διατάξεις: 

ο 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.1993 Τ.Β του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. 
Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του 
Ν.2286/95 με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α), όπως 
αυτές έχουν τροποποιηθεί με το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α) και των αντιστοίχων του 
Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α) και τις οδηγίες 204/18/ΕΚ. 
 
Η πίστωση θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: 

  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 παράγραφος  4 και 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η Σχολική Επιτροπή  έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα 
αναφερόμενα υλικά από τον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή συνολικά για όλα τα είδη.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 

  

A. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
B. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
Γ.   Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

ο 

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από: 
1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:   
2) α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.      



      β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα είναι 5 ημέρες.                           
   γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης που αφορά την 

προμήθεια και συμφωνούν με αυτούς. 
3) Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους εάν υπάρχουν και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να 

βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών. 
4) Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο

 
  

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.  

 
ΑΡΘΡΟ 7

 

ο  

Τόπος παράδοσης: 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο 1ο

 
 ΣΕΚ Ηρακλείου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή: 

  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή του σχολείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9

Πλημμελής κατασκευή: 

ο  

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του εξοπλισμού δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τον εξοπλισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 10

Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 

ο  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων  που 
ισχύουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 11

Η Σχολική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών και 
μέχρι απορρόφησης του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης, εφόσον 
πετύχει καλύτερες τιμές. 

ο  

 
                Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 

Γιαννουλάκη Μαρίνα 
 
 
                    


