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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 

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

Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο της ̟ροµήθειας είναι η Προµήθεια Εξο̟λισµού Ειδικών Σχολείων και 
Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ∆ήµου Χανίων, τα ο̟οία αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Γ της ̟αρούσας διακήρυξης.  
 

Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της ̟ροµήθειας διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υ̟ουργική α̟όφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  N. 
3463/2006 ̟ερί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η ̟ροµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-7135.015 και τίτλο «Προµήθεια εξο̟λ. ειδικ. 
σχολείων κλ̟ ∆ήµ. Χανίων» του ̟ροϋ̟ολογισµού 2013. 
 

Άρθρο 3ο  
Τρό̟ος εκτέλεσης της ̟ροµήθειας 

Η εκτέλεση της ̟ροµήθειας αυτής θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε Ανοιχτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό  
µετά α̟ό συλλογή ̟ροσφορών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(Υ̟ουργική α̟όφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93/Β) και το Π.∆.60/2007. 
 

Άρθρο 4ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
β) Συγγραφή υ̟οχρεώσεων 
γ) Στοιχεία Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου 
δ) Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς του αναδόχου  
 

 
Άρθρο 5ο  

Αξιολόγηση ̟ροσφορών 
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Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής ̟εριγραφής της ̟ροσφοράς 
µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της ̟ροµήθειας 
θα γίνει α̟ό τριµελή ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

 
Άρθρο 6ο  

Τό̟ος ̟αράδοσης 

Η ̟αράδοση των ειδών του εξο̟λισµού θα γίνει α̟ό τον ανάδοχο, ε̟ιτό̟ου, στα ειδικά 
σχολεία και στα τµήµατα ένταξης  του ∆ήµου Χανίων αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ της 
̟αρούσας διακήρυξης, κατά ̟ερί̟τωση ανάλογα µε το είδος του εξο̟λισµού ̟ου 
αντιστοιχεί σε καθένα α̟ό αυτά. 
 

Άρθρο 7ο 
Παραλαβή 

Η ̟αραλαβή των ειδών θα γίνει α̟ό τριµελή ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. το 
̟ολύ εντός δύο (2) µηνών α̟ό την άφιξη των ειδών ηµερών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
διακήρυξη και στη σύµβαση.  
 

Άρθρο 8ο  
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την ̟αραλαβή και τη λειτουργία των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών δεν είναι σύµφωνα 
µε τις ̟ροδιαγραφές τις µελέτης και την ̟ροσφορά του ̟ροµηθευτή τότε ο ανάδοχος 
υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει ή α̟οκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ου 
αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 9ο  
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της ̟ροµήθειας. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον ∆ήµο. Η δα̟άνη δηµοσίευσης της ̟ροκήρυξης αρχικής ή τυχόν 
ε̟αναλη̟τικής βαρύνει τον ανάδοχο. 
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