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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: 
Γενικά 
Αντικείµενο της ενέργειας είναι η απολύµανση – µυοκτονία και απεντόµωση  
στους παιδικούς σταθµούς του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.  
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµήθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, 
του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του 
κανονισµού προµήθειών του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980 και τον κανονισµό 
προµηθειών του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου 
τιµολογίου προσφοράς ενώ η προµήθεια δεν κατακερµατίζεται. 
Άρθρο 4ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές προδιαγραφές (όπως στην µελέτη) 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός (όπως στην µελέτη) 
Άρθρο 5ο 
∆ικαιολογητικά συµµµετοχής: 
Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει στον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ τα παρακάτω µέσα σε φάκελο: 
Α. Πρωτότυπη προσφορά  που θα είναι, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε 
φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της ανάθεσης  
και το όνοµα του Προµηθευτή µε πλήρη στοιχεία( δ/νση ,τηλ. Κλπ.). 
Β. Ο ενδιαφερόµενος θα τοποθετήσει φυλλάδιο  των όλων των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει  µε λεπτοµερή τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, µαζί µε τα ανάλογα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας, καθώς και τις σχετικές εγκρίσεις από τους 
αρµόδιους φορείς. Γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες ή εκτυπώσεις από ιστοσελίδες 
µόνο αν αυτές έχουν σφραγισθεί (σφραγίδα εταιρείας) από τον ενδιαφερόµενο.. Τα 
φυλλάδια  θα πρέπει να είναι στα ελληνικά). 
Γ. Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
(επισυναπτόµενη) του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι 
είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 



ενδεικτικό, προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της 
µελέτης και µια δεύτερη Υπεύθυνη δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι. 
α)Παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρµογή των σκευασµάτων δεν προκαλεί φθορά ή 
ζηµιά σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις αλλά και σε ανθρώπους. β) ότι σε περίπτωση 
που αποδεδειγµένα προκληθεί σωµατική ή υλική βλάβη  από την εφαρµογή των 
προϊόντων ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση  και την 
κάλυψη των ζηµιών. 
Άρθρο 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών: 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την 
ανάθεση θα γίνει από την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµήθειών και 
διαγωνισµών του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ στις 22/12/2015 ώρα 11:00 στα γραφεία διοίκησης  
του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ , τηλ: 2810 300100, Παπαδοπούλου 4 (περιοχή Χανιώπορτα). 
Άρθρο 7ο 
Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Η υπηρεσία  θα γίνει στους παιδικούς σταθµούς του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  , ενώ η 
πληρωµή κάθε προβλεπόµενης ενέργειας θα γίνεται εντός δυο µηνών µετά την 
έκδοση του σχετικού τιµολογίου. 
Άρθρο 8ο 
Καλή εκτέλεση των εργασιών  
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης  θα γίνεται από τριµελή επιτροπή του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  
Άρθρο 9ο 
Τρόπος πληρωµής 
 Η πληρωµή θα γίνει σταδιακά  σε τρείς δόσεις . Η πρώτη πληρωµή θα αφορά την 
πρώτη εφαρµογή. Η εξόφληση θα γίνει εντός δύο µηνών από την προσκόµιση του 
σχετικού παραστατικού (τιµολογίου).  
Άρθρο 10ο 
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της εν λόγω ανάθεσης . 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ . 
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