
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι  προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού συνεργείου περισυλλογής 
αδέσποτων σκυλιών κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτονται), συνολικού κόστους 3.999,96 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις ανάγκες του συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων 
κυνοκομείου Δήμου Ηρακλείου. 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν. 2286/95 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 
4. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β’/24-7-2002) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
5. Τους Νόμους 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012) και 4235/11-02-2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) 
6. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτεται. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. ΚΑ 10-6699.003, με τίτλο  “Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για 
το καταφύγιο αδέσποτων ζώων” του προϋπολογισμού 2015. 
Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:  
Η προμήθεια των προϊόντων θα γίνει με απευθείας ανάθεση έπειτα από συλλογή κλειστών 
προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η συλλογή προσφορών θα γίνει μετά 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου www.heraklion.gr όπου θα ορίζεται η ημερομηνία και ο τρόπος κατάθεσης. 
Άρθρο 4 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Συγγραφή 
υποχρεώσεων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Άρθρο 5 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του και το επάγγελμα του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα 
προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση - Κατακύρωση: 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την 
τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας 
είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 
2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  
Άρθρο 7 
Παράδοση - παραλαβή 



Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου. 
Άρθρο 8 
Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται 
να  προσέλθει σε ορισμένο χρόνο και τόπο όχι μικρότερο  των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο 
των δέκα  (10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως και καταθέτει την κατά το άρθρο 9 της 
παρούσης εγγύησης  για την καλή εκτέλεση αυτής.  
Άρθρο 9 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως: 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της  
προμήθειας  χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.  Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται 
εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 
Άρθρο 10 
Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή 
αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις ου αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 11 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο, σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
 
Η συντάκτης 
 
Λασηθιωτάκη Αικατερίνη 


