
 

 

 

 

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

 

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εργασία εκτύπωσης πρόσκλησης και αφίσας για την 

παρουσίαση του βιβλίου του «Antonino Di Vitta: Η Γόρτυνα της Κρήτης» που θα 

διεξαχθεί στο Ηράκλειο στις 9 Μαΐου 2016. 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

 του άρθρου 133 του N. 4270/2014  

 του ΠΔ 28/80  

 του ν . 4281/ 2014 .  

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση, μετά από 

συλλογή προσφορών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980. 

 

Άρθρο 4ο  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) Πρόσκληση 

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ) Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 5ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας και η εισήγηση για την ανάθεση της 

εκτύπωσης θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Π.Δ. 28/80, με κριτήριο τη χαμηλότερη 

τιμή. 
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Άρθρο 6ο  

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνει στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 

και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 7ο  

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Π.Δ. 

28/80. 

 

Άρθρο 8ο  

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, είναι κακέκτυπα ή έχουν φθορές, τότε ο  

ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλα όμοιά τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 28/80. 

 

Άρθρο 9ο  

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 Δήμο. 

 

 

 

Ο συντάκτης 

 
 

Στεφανία Τερζάκη 

 Ο προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.» 

 

 

Δημήτρης Χ. Σάββας 

 

 

        
 

  


