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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" 

 

Άρθρο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)  Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

β)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

γ)  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (τεχνική περιγραφή) 

δ)  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών και μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής 

άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη 

με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 

Άρθρο 5ο 

 

 Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα 

με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

 

 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση της προμήθειας, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την αποστολή της ανακοίνωσης, η συμβαση θεωρείται οτι 

συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες, απο την 



ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατά τα 

λοιπά, όπως στο ανωτέρω άρθρο, ορίζονται. 

 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και 

υπογράφεται και απο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, οπως οριζεται στο Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος εγγύησης 

 

 Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 

μετρούμενος από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, θα καθορισθεί με την 

προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να ειναι μικρότερος του ενός (1) 

έτους. 

 

Άρθρο 9ο 

Έκπτωση του ανάδοχου 

 

 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας, ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις καθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί 

να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο 

Πλημμελής κατασκευή 

 

 Εαν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, συμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους τέλη και 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαραίνει τους 

Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή Υλικών 

 

 Η παραλαβή, των υπο προμήθεια ειδών, θα γινει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με 

τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη 

συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σ' αυτήν 

ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατα τα λοιπά όπως ορίζονται στον Ν.4412/2016. 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.   

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ηράκλειο 17/10/2016 
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