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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 «Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και 
πλακετών για αθλοθέτηση ». 
 
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.: 00-6433.003 με τίτλο: «Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων 
και πλακετών». του οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 
2016, του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  
 
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 Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, 
του εν ισχύ  Ν. 3463/2006,    περί κυρώσεων Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. και με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου τιμολογίου προσφοράς. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημοσίευση Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ηρακλείου και συλλογή 
κλειστών προσφορών σύμφωνα με τους όρους  της μελέτης και με τους όρους που 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και όπως 
διαμορφώθηκε με την υπ΄ αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
ΦΕΚ 1291/11/8/2010 Β΄ και το Ν. 4281/2014. 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
 
Άρθρο 5ο  
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλει κλειστό 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει για ποιο ή ποια είδη 
καταθέτει προσφορά. Μαζί με τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα 
πρέπει να καταθέσει στον κυρίως φάκελο: 
Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που θα είναι εγγεγραμμένος 
και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική του ιδιότητα.  



Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει  ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ότι είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της 
αποβολής από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού 
 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
 1.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: 

α. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  
β. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών για την εκάστοτε 

τμηματική παραγγελία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 
6(έξι) ημερολογιακές ημέρες.  

γ. Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης 
Συγγραφής Υποχρεώσεων τη προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

 
2.Δείγματα από κάθε είδος, είναι απαραίτητα, τα οποία θα βοηθήσουν στην 

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. 

 
 Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών και ανακοίνωση του αποτελέσματος 
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. 
Ο προμηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα 
(10) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.4281/2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 
είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των προσφερόμενων ειδών. 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα από το άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.   
         Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των υπό προμήθεια ειδών  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους, εκτός εάν υπάρχουν παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο 
παραλαβής από την επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή παρατείνεται 
μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωμάτων (γενικά των 
υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν) και η εγγυητική επιστρέφεται 
μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Χρόνος εγγύησης  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης 
των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται έξι (6) μήνες μετά, σύμφωνα με τις 



διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού 
(εγγύησης) ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την οποία έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει εντός 
(10) δέκα ημερολογιακών ημερών το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν 
οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση, διαφορετικά με απόφαση του Προέδρου του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  εκπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης της προμήθειας. 
Άρθρο 10ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τμηματικά μέχρι εξαντλήσεως του 
ποσού  και όποτε ζητηθεί σε ανάλογες ποσότητες από τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. στα 
ΚΕΠΑ  και  στις υπηρεσίες  του  οργανισμού. 
Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. διατηρεί το δικαίωμα να παραλαμβάνει τμηματικά τα προσφερόμενα 
είδη του διαγωνισμού από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ μετά από 
παραγγελία η οποία θα γίνεται μια εβδομάδα πριν την παράδοση των ειδών. 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής 
των ειδών που παραλήφθηκαν.  
Άρθρο 11ο  
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα 
συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΔΟΑΠΦΜΑΗ σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα από 
το οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών μετά 
την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Άρθρο 12ο  
Έναρξη και λήξης προμήθειας 
Η έναρξη της προμήθειας αρχίζει αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την 
επικύρωση του προμηθευτή, και λήγει με την εξάντληση της εγκεκριμένης προμήθειας. 
Άρθρο 13ο  
Πλημμελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι τα προς παραλαβή 
είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του 
προμηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εντός 10 
(δέκα) ημερών εξ ολοκλήρου με άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της 
παραγγελίας.  
Εάν και  πάλι κατά  την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους 
της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα (ή ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει 
την προμήθεια), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 
35 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 4281/2014 
Άρθρο 14ο  
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  οργανισμό. 
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