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Θέμα:  

Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπαλάκια τένις) για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 

 

Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες,βαράκια κλπ.) για 

τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η  για το έτος 2015. 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο  

Γενικά 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά : ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΙΣ 

για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 

 

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 Τεύχος Β΄, του εν 

ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. 

 

Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού 

(μπάλες, βαράκια κλπ.) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η  για 

το έτος 2015. 

  

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 251του Π.Δ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 

αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου τιμολογίου 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 4ο  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

α) Συγγραφή υποχρεώσεων  

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

 

Άρθρο 5ο  

Δικαιολογητικό συμμετοχής 

Ο ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει στο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  έγγραφο/ υπεύθυνη δήλωση 

όπου θα αναγράφει την οικονομική προσφορά του και ότι έχει λάβει γνώση της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

 

Τεχνική περιγραφή, και δείγματα από κάθε είδος, τα οποία υποχρεούνται να 

προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την  αξιολόγηση των προσφορών και τα οποία 

θα παραμείνουν – για τον μειοδότη – στον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ως δείγματα 

σύγκρισης κατά την τμηματική ή συνολική παραλαβή. 
 

                                                                     

 

 

 

     

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Ηράκλειο     27 /03/2015 
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Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε φάκελο 

κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος ΄΄Προμήθεια αθλητικού 

υλικού΄΄ διαφόρων τύπων μπαλάκια τένις,  και το όνομα του Προμηθευτή.   

 

 Άρθρο 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 την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 7ο  

Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει,  στα Γραφεία του αθλητικού τμήματος 

του Οργανισμού (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) ή σε χώρο που θα υποδείξει στον ανάδοχο ο 

φορέας.   

 

Άρθρο 8ο  

Παραλαβή   

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  θα πρέπει  να την παραλάβει στο σύνολο της, μέσα σε διάστημα 

(10)  ημερών  από την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 9ο  

Πλημμελής κατασκευή    

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές , τότε 

ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλα είδη σύμφωνα με 

τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 10ο  

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 τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 

 

 

 

 

 

 

Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

 

 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  
 

 


