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B. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
 
Αντικείμενο είναι η «Προμήθεια  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  Κέντρου  
Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη  
Δήμου  Ηρακλείου» 
 
 Άρθρο 2ο  
 
  Ισχύουσες διατάξειs 
 
Η διενέργεια τηs προμήθειαs διέπεται από τιs διατάξειs όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης.  
 
Άρθρο 3ο  
 
Τρόποs εκτέλεσηs τηs προμήθειαs.  
Η εκτέλεση τηs προμήθειαs αυτήs θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό 
διαγωνισμό σύμφωνα με τιs διατάξειs του Π.Δ. 410/95 του άρθρου 4&23 
παράγραφοs 4&2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με κριτήριο τη συμφερότερη 
προσφορά. 
 
Άρθρο 4ο  
 
  Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύωs 
Α) Διακήρυξη  
Β) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Τεχνικέs Προδιαγραφέs.  
Ε) Ενδεικτικόs Προϋπολογισμόs. 
 
Άρθρο 5ο   
 
  Αξιολόγηση προσφορών. 
H αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση τηs 
προμήθειαs θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του 



Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  και κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 14 της 
Διακήρυξης.  
 
Άρθρο 6ο  
 
Τόποs παράδοσηs     
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 7ο  
 
 Παραλαβή 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 8ο  
 
Πλημμελήs κατασκευή  
Εάν κατά την παραλαβή  των υλικών,  αυτά δεν είναι σύμφωνα  με τιs 
προδιαγραφές τηs μελέτηs και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο 
ανάδοχοs υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη, 
σύμφωνα με τιs διατάξειs που αναφέρονται στα άρθρα 33&35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 9ο 
 
Φόροι, τέλη, κρατήσειs   
Ο ανάδοχοs υπόκεινται σε όλουs τουs, βάσει των κειμένων διατάξεων, 
φόρουs, τέλη και κρατήσειs, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειαs του 
διαγωνισμού.    
 
Άρθρο 10ο  
 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά από διαφορετικούς 
προμηθευτές ανάλογα με τα προσφερόμενα είδη και τη συμφερότερη 
προσφορά.  
Η προσκόμιση δειγμάτων των υπό προμήθεια υλικών υπόκεινται στη 
δικαιοδοσία της επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης, εφόσον 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει δείγματα είτε για όλα τα είδη, 
είτε για ένα μέρος από αυτά. Ο ανάδοχος ή ανάδοχοι οφείλουν να 
προσκομίσουν στην υπηρεσία τα ζητούμενα δείγματα εντός 5 ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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