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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 
 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων 

απορριμμάτων χωρητικότητας 120,240,360,500 Lit,  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο 

προμηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
Οι τιμές που θα προσφερθούν από τις εταιρίες θα αναφέρονται σε προϊόντα πλήρως 

συναρμολογημένα και παραδοτέα στην έδρα μας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Η προσφορές που θα υποβληθούν ισχύουν για δυο μήνες. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
Ο ∆ήμος ενδιαφέρεται για υλικά άριστης και κατ’ την αξιολόγηση των υλικών είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση των δειγμάτων και τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS). 
Επίσης μπορούν να προταθούν από τους προμηθευτές διαφορετικές τεχνολογικά λύσεις, 
κατάλληλα τεκμηριωμένες από αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της 
υπηρεσίας μας και δεν διαφέρουν από το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά 
και την παράδοση των κάδων στις αποθήκες του ∆ήμου και είναι υπεύθυνος για κάθε 
ζημιά που πιθανός να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή άλλου μέχρι της 
παράδοσης αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

Οι προμηθευτές για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις 
προσφορές τους (1) ένα είδος πλαστικού κάδου απορριμμάτων  σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Επειδή το δείγμα θα υποστεί δοκιμασίες θα παραμείνει  στο 
∆ήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 

Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την τιμή που θα πετύχει να αυξομειώσει τις 
ποσότητες ώστε να καλύψει όλη τη διατεθειμένη πίστωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
 

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσφορών έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο 
του κάδου που θεωρεί κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στο ∆ήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενος θα δώσει κατάλογο ανταλλακτικών με τον κωδικό 
τους και κατάλογο πωλήσεων ιδίων κάδων σε άλλους ∆ήμους. 
                 
                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
 
           Αντώνης Μετοχιανάκης                                Μπαλτζάκης Γεώργιος 
    ∆ιπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β                     
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