
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηράκλειο 9/92016 
ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                      Αρ.Πρωτ:3290 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                        
Τ.Κ.: 712.02            
Τηλ.: 300.100 – 300.090  -        FAX: 287-600  
                                                         
 
 

 Θέμα: «Προμήθεια  μηχ/κου υλικού (κόλλες Α4) για τις υπηρεσίες   του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.695,82 € , που θα βαρύνει τον   
ΚΑ:10-6613.002 «Προμήθεια μηχ/κου υλικού (χαρτιά Α3,Α4,μηχ/κο κτλ).   
» 
                                                                              
 

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  μηχ/κου υλικού (κόλλες Α4) 
για τις υπηρεσίες   του ΔΟΠΑΦΜΑΗ»                                                                              
Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον 
ν.4412/2016.  
Η πίστωση βαρύνει τον ΚΑ:10-6613.002 «Προμήθεια μηχ/κου υλικού (χαρτιά 
Α3,Α4,μηχ/κο κτλ)»      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 ισχύουσες διατάξεις και τον ν.4412/2016  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  σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τον ν.4412/2016.  
 
 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 «  Προμήθεια  μηχ/κου 
υλικού (κόλλες Α4)»                                                                                          
Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να καταθέσει : 
 
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. 

δ. Να δηλώνετε ότι ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ότι είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμερος. 

 
2.  Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που θα είναι 
εγγεγραμμένος και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική του δραστηριότητα, η 
οποία δραστηριότητα  θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι  συναφή με το αντικείμενο 
της παρούσας διακήρυξης .  
 

 
Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές επιφέρει την ποινή της 
αποβολής από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού 
Η οικονομική προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα 
σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας, 
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»  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) θα γίνει από την αρμόδια ορισμένη επιτροπή 
της υπηρεσίας. 
Αν απαιτηθεί ο προμηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει εντός δέκα  (10) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης  (με φαξ, email ή 
εγγράφως) της ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού,  για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον ν.4412/2016.  
 
 
Άρθρο 8ο  
Τόπος παράδοσης  
Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. διατηρεί το δικαίωμα να παραλαμβάνει τμηματικά τα προσφερόμενα 
είδη του διαγωνισμού από αρμόδια ορισμένη επιτροπή της υπηρεσίας μετά από 
παραγγελία, η οποία θα γίνεται με φαξ, email ή εγγράφως. 
 
Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  θα ενημερώνει με φαξ, email ή εγγράφως τον προμηθευτή για  την 
εκάστοτε παραγγελία και τον τόπο παράδοσης σε οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η .  Ο  προμηθευτής υποχρεούται να  παραδώσει την παραγγελία σε 
ανάλογες ποσότητες στην υπηρεσία του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. που αναγράφεται στην 
παραγγελία. 
Οποιαδήποτε  έξοδα αποστολής-μεταφοράς της παραγγελίας επιβαρύνουν μόνο τον 
προμηθευτή. 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής 
των ειδών που παραλήφθηκαν.  
 
Επίσης ο  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  μπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προμήθειας αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο.  
  
 
Άρθρο 9ο   
Παραλαβή  Υλικών 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από αρμόδια ορισμένη επιτροπή της 
υπηρεσίας  με το εκάστοτε πρακτικό τμηματικής παραλαβής, και ξεκινάει με την 
υπογραφή της σύμβασης. 



Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από τη μελέτη του 
διαγωνισμού χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην σύμβαση τις  ισχύουσες 
διατάξεις και τον ν.4412/2016 και η  πληρωμή της αξίας των υλικών πραγματοποιείται  
μετά την οριστική παραλαβή. 
 
 
 
Άρθρο 10ο   
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 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον 
ν.4412/2016.  
 
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 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
  
 
 
 
 

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

 


