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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι τετρακόσια δεκατέσσερα μονά (414) & διακόσια δέκα 

(210) διπλά μεταλλικά κιβώτια οστών εξακόσιοι είκοσι ( 620 ) μεταλλικοί σταυροί, 
εξακόσιες τριάντα τρεις (633) μαρμάρινες επιγραφές και εννιακόσια τριάντα (930) 

υαλοπίνακές για μαρμάρινες καντυλοθήκες για τάφους τριετούς χρήσεως, για τις 

ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου . Δειγματισμός υπάρχει στα γραφεία της 

υπηρεσίας στο Νέο Κοιμητήριο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων . 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις 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. Της 11389/93 Υπουργικής   Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) 

4. Του Ν. 4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β) 

5. Της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

6. Την 31727 / 23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημαρχών και 

Εντεταλμένων Συμβούλων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ’ αυτούς  

7. Την 58120 / 01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της αρμοδιότητας 

υπογραφής στους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου. 

8. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την εν 

λόγω προμήθεια. 

 

 

 



Η πίστωση θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2016: 

1. 45-7135.002 με τίτλο «προμήθεια μεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου μονά-

διπλά»  
2. 45-7135.001 με τίτλο «προμήθεια μεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς 

χρήσεως» 

3. 45-7135.004 με τίτλο «προμήθεια μαρμάρινων επιγραφών για τάφους 

3ετούς χρήσεως»  
4. 45-6662.001 με τίτλο «προμήθεια υαλοπινάκων για μαρμάρινες 

καντηλοθήκες τάφων 3ετούς χρήσεως». 
 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με 

το Νόμο 3463/2006 Ν.Δ.Κ.Κ. άρθρο 209,των άρθρων 4 και 23 παράγραφοι 4 και 2 

αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο τη μικρότερη τιμή ανά είδος του τιμολογίου 

προσφοράς του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 4ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 

Α. Διακήρυξη 

Β. Συγγραφή υποχρεώσεων 

Γ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Γ. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

 

Άρθρο 5ο 

Κατάθεση δείγματος 

Για όλα τα υπό προμήθεια είδη για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν προσφορά 

απαιτείται η κατάθεση δείγματος στον διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους. 

Άρθρο 6ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση προσφορών (η προσφορά και το δείγμα του ενδιαφερόμενου να είναι σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 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 Δήμο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

Βαρδής Βροντάκης 

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Μαρία Δημητράκη  


