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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  υπηρεσίας είναι  η  ανάθεση  της  υλοποίησης  της  πράξης  «Στήριξη  και
εμπλουτισμός  εκδηλώσεων  προβολής  τοπικών  προϊόντων  Δήμου  Ηρακλείου»,  η  οποία
εγκρίθηκε στο πλαίσιο  του Άξονα 4-Προσέγγιση LEADER του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το αντικείμενο και τα παραδοτέα της υπηρεσίας αναφέρονται
στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.   

Αρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.

Η διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ
11/Α/15-1-1980)  περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως όπως  ισχύει,  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  περί  νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης, του  N. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως
ισχύει, του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει, καθώς
και του λοιπού εθνικού και κοινοτικού δικαίου που διέπει την εφαρμογή του προγράμματος
LEADER στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  κωδικό  εξόδων  Κ.Α.  70-6471.002  με  τίτλο  «Στήριξη  και
εμπλουτισμός  εκδηλώσεων  προβολής  τοπικών  προϊόντων  Δήμου  Ηρακλείου» του
προϋπολογισμού 2014.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται α)κατά 75% από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους και β)κατά 25% από ίδιους πόρους του Δήμου
Ηρακλείου.

Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσίας

Η εκτέλεση της διαδικασίας ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, μετά
από συλλογή προσφορών σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  Π.Δ.  28/1980 (ΦΕΚ
11/Α/15-1-1980)  περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
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γ) Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου
δ) Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς του αναδόχου 

Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει  από την τριμελή
επιτροπή διαγωνισμού του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως  που συγκροτήθηκε με την αρ.149/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου.

Άρθρο 6ο
Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών του εξοπλισμού θα γίνει από τον ανάδοχο σε τόπο που θα υποδειχθεί
από το Δήμο Ηρακλείου και ιδίως για τα ξύλινα περίπτερα προβολής, στην Τοπική Κοινότητα
Δαφνών ή σε άλλο τόπο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 7  ο

Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής του Π.Δ.
28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στη σύμβαση. 

Αρθρο 8ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν  κατά  την  παραλαβή  και  τη  λειτουργία  των  παραδοτέων  διαπιστωθεί  ότι  δεν  είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις παρούσας διακήρυξης ή την προσφορά του αναδόχου τότε
ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  ή  αποκαταστήσει  τα  είδη  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Αρθρο 9ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους,  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων,  φόρους,  τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της παράδοσης της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
το Δήμο. Η δαπάνη των προβλεπόμενων κατά το νόμο δημοσιεύσεων της αρχικής και της
επαναληπτικής προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 Μαγαράκης Γεώργιος Λασηθιωτάκη Αικατερίνη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

        Καμπιτάκη Αικατερίνη
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