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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  Προµήθεια λυόµενης αίθουσας στο   
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     Νηπιαγωγείο Βασιλείων.  
                                           

                                          Κ.Α 15-7135…… 
 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
Άρθρο 1ο  
Το αντικείµενο της προµήθειας είναι η αγορά λυόµενης αίθουσας για την κάλυψη αναγκών του 
νηπιαγωγείου Βασιλείων. 
Άρθρο 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,  
• του εν ισχύ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα  
      ∆ήµων και Κοινοτήτων,  
• του Ν. 2286/95 
• και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις παραπάνω διατάξεις.   

 
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α.15-7135…… µε τίτλο: «Προµήθεια λυόµενης αίθουσας 
στο νηπιαγωγείου Βασιλείων . » για το έτος 2013.  
 
 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο την µικρότερη τιµή - προσφορά. 
 
 
Άρθρο 4ο  
Συµβατικά στοιχεία.  
 

1. Συγγραφή υποχρεώσεων  
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
4. Προϋπολογισµός Προσφοράς 
5. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

προµηθευτή. 
 

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. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
• Η παράδοση των υλικών θα γίνει µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των (40) ηµερολογιακών 

ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας. 
• Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προµήθειας  και 

συµφωνούν µε αυτούς. 
• Προσπέκτους  ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι τα προσφερόµενα 

προϊόντα έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η µη 
προσκόµιση των πιστοποιητικών αυτών είναι λόγος αποκλεισµού.  

 
 
Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Η αξιολόγηση προσφορών (συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών µε τις 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 7ο  
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών 
 
Μέσα σε δέκα (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας θα γίνει η 
παράδοση των υλικών. 
Η παράδοση των υλικών της προµήθειας θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
 
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή 

 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 9ο  
Πληµµελής κατασκευή 
 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 10ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Για την υπογραφή του συµφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκοµίσει εγγυητική  επιστολή καλής 
εκτέλεσης της προµήθειας των υλικών, δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αξίας – αξία προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.     
Μετά την πάροδο του οριζόµενου χρόνου εγγύησης από την παραλαβή των υλικών  επιστρέφεται στον 
ανάδοχο η  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υπάρχουν  παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο 
παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται µέχρι της ολικής αποκατάστασης των 
ελλείψεων  και  ελαττωµάτων και γενικά υποχρεώσεων του προµηθευτή που παρατηρήθηκαν. 
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Άρθρο 11ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
 
 
 
 
            Συντάχθηκε     Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                             
 
 
 
 
        Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή 
            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆/ντης Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Αλεξάκης Στυλιανός  
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
 
 
 
 
 


