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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια κουρτινών για το σχ. συγκρότηµα των 6ου και 
44ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ηρακλείου  

                 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. 185/23.3.1993 τ.Β του εν ισχύ ∆.Κ.Κ. Ν.3463/06 
(Φ.Ε.Κ. 114/Α) περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του Ν.2286/95 µε την 
επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί 
µε το Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α) και των αντιστοίχων του Π.∆. 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α) και τις 
οδηγίες 204/18/ΕΚ. 
Η πίστωση θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας: 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23,24 και 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για το 
σύνολο των εργασιών και ποσοτήτων που περιγράφονται .  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
A. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
B. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
Γ.   Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
Η προσφορά των ενδιαφερόµενων θα συνοδεύεται από: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 θεωρηµένη µε γνήσιο της υπογραφής στην 
οποία θα δηλώνουν ότι:                                               

  α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.      
  β) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι 20 ηµέρες από την υπογραφή  του συµφωνητικού   
 γ) Ότι εγγυούνται την άριστη ποιότητα των υλικών  



δ) Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης που αφορά την προµήθεια και 
συµφωνούν µε αυτούς. 

2. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 
αξιολόγηση των προσφορών (προαιρετικά εάν υπάρχουν)  

3. Απαραίτητη η προσκόµισης δείγµατος για τα προσφερόµενα υφάσµατα  
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, ο χρόνος παράδοσης,  η οικονοµική προσφορά) και η εισήγηση 
για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

 
Τόπος παράδοσης: 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο χώρο που θα στεγαστεί το σχολικό συγκρότηµα των                        
6ου & 44ου ∆ηµοτικών Σχολείων Ηρακλείου. 
Τα χρώµατα καθώς και τα σχέδια των υφασµάτων και των σιδηροδρόµων θα είναι επιλογή του 
σχολείου 
Η ραφή, η παράδοση και η τοποθέτηση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει µε ευθύνη του  
προµηθευτή  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Παραλαβή: 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του σχολείου παρουσία του προµηθευτή 
και µετά από την τοποθέτησή τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Πληµµελής κατασκευή: 
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 σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κειµένων διατάξεων που ισχύουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

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. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          
      
ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                


