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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  
Η  Προμήθεια ειδών ( κόλλυβα ,νερά κουβέρ , γλυκά )  για την Τέλεση μνημόσυνου 62 Μαρτύρων 

έτους 2017. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις  
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις : 
1.Τα άρθρα 116, 118 & 120 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 

2.Τα άρθρα 377 & 379 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 

3.Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010. 

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

    άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5.Τα άρθρα 206 ως 215 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
 

Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. ΚΑ: 15-6474.022 με τίτλο « Έξοδα Λοιπών παρεμφερών 
δραστηριοτήτων » του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του παρόντος και  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατόπιν ανάρτησης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Δήμου Ηρακλείου, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δ) Τιμολόγιο Προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι Συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν :  

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. 
Υπόχρεοι για την κατάθεση. 

1.Τα φυσικά πρόσωπα. 
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 
4.) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό          η 
εγγραφή του και το επάγγελμά του το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της ανάθεσης το 

οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των εργασιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, που θα  έχει  
εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της προμήθειας  
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις.  
Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά τηρουμένων των 

τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση αντιδημάρχου μετά από την εισήγηση της Υπηρεσίας .  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση ειδών θα γίνει την ημέρα  τέλεσης του ετήσιου μνημόσυνου την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 

στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων που βρίσκεται στο Γάζι .   
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση των 
ειδών , και είναι υπεύθυνος για την διατήρηση τους και την καταλληλόλητα τους  . Κάθε ζημιά που πιθανό να 
γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσής τους .  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Παραλαβή  
Η παραλαβή  θα γίνει από τις επιτροπές του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις . Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής . 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τιμή  

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους ή κρατήσεις, βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά 

την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
 
             Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  


