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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Αρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η «Προµήθεια έτοιµου φυσικού χλοοτάπητα». 
 
Αρθρο 2ο 
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.  και του εν 
ισχύ  N. 3463/2006 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η προµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35-7135.027 µε τίτλο «Προµήθεια έτοιµου 
φυσικού χλοοτάπητα» του προϋπολογισµού 2012. 
 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συλλογή προσφορών µετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Ηρακλείου(www.heraklion.gr) όπου θα ορίζεται η ηµεροµηνία ανοίγµατος τω προσφορών.. 
 
 
Άρθρο 4ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
γ) Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Άρθρο 5ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται  
σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµά του. 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα 
προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

3. Τεχνική περιγραφή, ενηµερωτικά φυλλάδια και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να 
βοηθήσουν την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
 
 



Άρθρο 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει 
από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η κατακύρωση θα γίνει  µε 
κριτήριο   τη χαµηλότερη τιµή συνολικά. 
 
Η προσφορά θα απαρτίζεται από δυο κλειστούς φακέλους, ένα φάκελο µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και ένα φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 7ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει σε πρανές του ενετικών τειχών έναντι 
του  Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία µετά 
από συνεννόηση µε τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα 
κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και την παράδοση των υλικών (χλοοτάπητας – 
αρδευτικά) επί τόπου στο έργο και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του µέχρι της παράδοσής 
τους. Η εκφόρτωση των υλικών της προµήθειας θα γίνει µε έξοδα του 
προµηθευτή (δικά του εργατικά). 
 
Άρθρο 8ο 

Παραλαβή 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
µελέτης, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή του χλοοτάπητα θα 
γίνει µετά το πρώτο κούρεµα από τον ανάδοχο. 
 
Αρθρο 9ο 
Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών 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. 
 
Αρθρο 10ο 
Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 
το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα µελέτη.  
 
Αρθρο 11ο 
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 το ∆ήµο. 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
Ερωφίλη  Φραγκούλη 
∆ασολόγος Α.Π.Θ  µε Β΄βαθµό 
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