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                                                           ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
                                                                                                  Ηράκλειο     29/03/2016 
                                                                                                  Αρ. πρωτ   :      750                                                      
 
  Θέµα:  
Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια χωρίς γιακά  λευκά & χρωµατιστά) , για 
τις δραστηριότητες και το προσωπικό του  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 
                                                                                               
Κ.Α.: 10-6693. 002  “Προµήθειες αθλητικών ειδών (φανέλες, παπούτσια  κλπ.) 
 
 
 
 

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 αθλητικών   T-SHIRT (µακό µπλουζάκια 
χωρίς γιακά  λευκά & χρωµατιστά ),που θα χρησιµοποιηθούν  από τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η., 
για τις αθλητικές διοργανώσεις του Προγράµµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων του 
∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  για το 2016 
 
 
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 ∆ηµοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. 
 
Η πίστωση βαρύνει τον 10-6693. 002  “Προµήθειες αθλητικών ειδών, φανέλες-
παπούτσια  κλπ.” του οικονοµικού προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων οικονοµικού έτους 
2016, του ∆.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.∆ 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 ∆ηµοτικού  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 ∆ήµου  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. 
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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 « Προσφορά για  
Προµήθεια αθλητικών   T-SHIRT». 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 ∆ήλωση 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 
της µελέτης 

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. Τεχνική περιγραφή, και δείγµατα από κάθε είδος, είναι απαραίτητα, τα οποία 
υποχρεούται να προσκοµίσουν ,θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των 
προσφορών και τα οποία θα παραµείνουν – για τον µειοδότη – στον 
∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ως δείγµατα σύγκρισης κατά την τµηµατική 
παραλαβή. 

  
Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε 
φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προµήθειας, 
΄΄ Προµήθειες αθλητικών ειδών, φανέλες κ.λ.π. ́ ΄ και το όνοµα του προµηθευτή. 
  
 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 έξι  
(6) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (φαξ, email ή εγγράφως) 
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. 
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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 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ  εκπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
 
 
 
Άρθρο 10ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τµηµατικά σε όλη την διάρκεια 
του έτους και όποτε ζητηθεί (µε έγγραφη ενηµέρωση προς τον προµηθευτή) σε 
ανάλογες ποσότητες από τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  στα Γραφεία του  αθλητικού τµήµατος 
του  οργανισµού. 
 
Ο ∆.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 µε φαξ, email ή εγγράφως. 
 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλµα πληρωµής 
των ειδών που παραλήφθηκαν.  
 
Επίσης ο  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  µπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προµήθειας 
αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  
  
 
Άρθρο 11ο  
Παραλαβή  Υλικών 
.Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα 
συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του ∆ΟΑΠΦΜΑΗ σύµφωνα 
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µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ µε το εκάστοτε πρακτικό τµηµατικής παραλαβής, και 
ξεκινάει µε την κατακύρωση του διαγωνισµού.   
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 6 
(έξι) 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. 
 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
  
 
 
 
 

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

 


