
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο 

Το αντικείµενο της προµήθειας είναι τετρακόσια είκοσι µονά (420) & διακόσια δέκα 

(210) διπλά µεταλλικά κιβώτια οστών και πεντακοσίων εξήντα οκτώ ( 568 ) 

µεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς χρήσεως , για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών 

Κοιµητηρίων Ηρακλείου . ∆ειγµατισµός υπάρχει στα γραφεία της υπηρεσίας στο Νέο 

Κοιµητήριο για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων . 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες  διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού  

Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική Απόφαση 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185/23-3-1993 

Τ.Β,του εν ισχύ Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Νόµος 3463/2006 Φ.Ε.Κ.Α 

114/06 και το Ν. 4281/2014. 

Η πίστωση θα βαρύνει : 

Α) τον  Κ.Α.   45-7135.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 

µε τίτλο <<προµήθεια  µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά-διπλά>> µε συνολικό 

ποσό 14.981,40 ευρώ . 

Β)  τονΚ.Α.  45-7135.001 του προϋπολογισµού του  ∆ήµου  οικονοµικού έτους 2015 

µε τίτλο <<προµήθεια  µεταλλικών σταυρών για τάφους 3ετούς χρήσεως>> µε 

συνολικό ποσό 9.990,55 ευρώ. 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό 

σύµφωνα µε το Νόµο 3463/2006 Ν.∆.Κ.Κ. άρθρο 209,των άρθρων 4 και 23 

παράγραφοι 4 και 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά 

είδος,  τηρουµένων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της προµήθειας. 
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Άρθρο 4ο 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 

Α. Συγγραφή υποχρεώσεων 

Β. Τεχνικές προδιαγραφές 

Γ. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

 

 

 

 

Άρθρο 5ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να 

προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα 

προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και να 

αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι συµµετέχοντες είναι ενήµεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.   

∆) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς του 

άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού 

από τις διαδικασίες προµήθειας του δηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν  νόµιµα την 

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 

Ε) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 406,05 €  που είναι το 

2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. Η 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχει ισχύ  3 µήνες 

τουλάχιστον από την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού . Αν ο προµηθευτής επιθυµεί να λάβει 

µέρος στο διαγωνισµό για τµήµα της προµήθειας, τότε θα προσκοµίσει εγγυητική 

επιστολή ίση µε το 2 % του ενδεικτικού  Προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών , 

που θα προσφέρει, και θα το κάνει γνωστό στην Επιτροπή µε δήλωσή του . 

Η µη  προσκόµιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνεπάγεται  την απόρριψη 

της προσφοράς ως απαράδεκτη .  

 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από δείγµα µεταλλικού µονού & διπλού κιβωτίου 

οστών  και µεταλλικού Σταυρού. 

 

 
 
 



Άρθρο 6ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση προσφορών (η τεχνική περιγραφή της προσφοράς, µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης να είναι σύµφωνη όπως και το δείγµα του ενδιαφερόµενου 

να είναι σύµφωνο µε το δείγµα της υπηρεσίας) 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 θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 8ο 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 9ο 

Πληµµελής προµήθεια 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών,αυτά 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 

που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 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 διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το ∆ήµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Ο  Συντάκτης                                                               Η  ∆ιευθύντρια 

                                                                              Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                                                                

 Βαρδής Βροντάκης                                                    Μαρία ∆ηµητράκη  


