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ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

 

Αντικείµενο είναι η προµήθεια εξοπλισµού γραφείων  για τις υπηρεσίες  του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα γραφόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ 

Υπουργική απόφαση 11389/93 ΦΕΚ  185/23-3-93 Τ.Β. και του ν. 4281/2014 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

Η παράδοση των υλικών από τον προµηθευτή θα γίνει  µετά την παραλαβή αυτών από την αρµόδια 

επιτροπή. 
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Η παράδοση θα γίνει σε ηµεροµηνίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του προµηθευτή και του ∆ήµου, και 

στον  χώρο της ∆ιεύθυνσης οικονοµικών ( Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών ) κεντρική αποθήκη του 

∆ήµου µας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Τα προαναφερόµενα είδη που θα παραδώσει ο προµηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας µε τα 

προσφερόµενα όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Εάν µετά την παράδοση, τα υλικά , δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης  τότε 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις κατά 

την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραλάβει τµηµατικά τα προσφερόµενα είδη του διαγωνισµού. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει µόνο τα δείγµατα που θα επιλέξει η επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να  τιµολογήσει   σύµφωνα µε τους Κ. Α ( Π .Α.Υ.) της 

υπηρεσίας µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα που συνέταξε την µελέτη.   
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